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EDITORIAL

Ao Saudoso Mestre com carinho, o qual tinha tanto esmero por sua
cidade do coração. E, antes de partir deixou grafada esta homenagem
a ela. Agora são seus amigos paulistanos que te retribuem tamanha
“gratidão”.
Obrigado Mestre Moreira!
“[...] São Paulo, nas áreas da Agricultura, Indústria e Tecnologia, você
é celeiro riquíssimo da cana-de-açúcar, café, algodão e mantenedora
de todos os produtos hortifrutigranjeiros e pecuários. Exportadora
mundial de veículos em geral; aviões; produtos elétricos, hidrelétricos e
eletrônicos, metalúrgicos, informática, telecomunicações, em listagem
infinita. Você foi cenário de feitos heroicos para os bravos participantes
das Revoluções de 1924, 1930 e 1932. Elevado por minhas saudações
transcrevo algumas palavras edificantes de Guilherme de Almeida:
“... Regada a suor e sangue e lágrimas, que verteu uma raça de
gigantes, a planta criancinha, pela terra, que era boa, e pelo céu,
que era propício, deitou tramas de raízes e ramas fecundantes, dando
sombra e dando flor e dando fruto de sustento dos da terra e dos de
fora ...” (Revista Acrópole, 1963).
Assim, você é o “porto da esperança” para milhões de forasteiros,
imigrantes, domésticos e internacionais, aqui aportando como mãosde-obra especializadas, ou apenas braçais, enriquecendo-nos com
seus idiomas múltiplos, artes, crenças, costumes e cultura geral.
Deles fluem incontáveis núcleos formadores das sucessivas gerações
paulistas, fatores preponderantes para a sua grandeza, importância
e imponência. Parabéns, São Paulo [...] que as profusas bençãos
dos céus chovam, copiosamente sobre você, proporcionando-lhe,
infinitamente o seu já roteiro progresso frente às maiores e mais
importantes Metrópoles Intercontinentais. Parabéns a você!”
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O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR
– NOVAS POSSIBILIDADES

RESUMO: A tecnologia passou a ser o instrumento pedagógico mais utilizado dentro da sala
de aula, considerado por todos que a utilizam, de transformação e mediação da sociedade,
e continuará, sem dúvida, a produzir mudanças sociais e culturais dentro do âmbito escolar
em todas as esferas. É inegociável pensar em viver de maneira que não utilizemos algum
tipo de tecnologia digital. Os desafios se estendem de forma que o profissional da educação
precisa estar em constante formação continuada para que utilizem de forma correta o uso
das tecnologias, alcançando eficácia em sala de aula, uma vez que a aprendizagem não é
linear com o uso destas tecnologias e o docente precisa estar atento a esta nova realidade,
desenvolvendo criatividade, autonomia, aperfeiçoamento na leitura e escrita dos alunos em
todas as áreas de conhecimento e todas as idades e etapas da educação básica a superior.

Palavras-chaves: Tecnologias da Educação; Aprendizagem; Educação Básica;
Educação Superior; Formação Continuada.
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INTRODUÇÃO

M

uitas são as denominações para as
transformações ocorridas chamadas
de tecnologias de informação, que
são de grande importância no mundo hoje. A
revolução da informação teve um crescimento muito grande, desde os primórdios que se
comunicavam com pinturas rupestres em paredes, e tem sido acelerada nos últimos anos, na
era digital, trazendo muitos benefícios para o
desenvolvimento da sociedade, desde que usados com sabedoria e com conhecimento prévio.
Na educação, a influência destas transformações é muito clara e precisa, pois as escolas e
a equipe docente passaram e passam por um
processo de adequação às novas tecnologias.
O professor, um dos principais eixos estruturantes deste processo de ensino, não pode apenas ter sua formação clássica, teórica e prática
vividas como antigamente, mas deve conviver
com essa problemática. Noções de ensino e
aprendizagem ganharam redefinições com a
introdução da era digital. Nessa perspectiva, o
docente se encontra num processo de transformação, em que o modelo tradicional, ainda persiste no vocabulário docente, convivendo lado
a lado com as novas concepções e propostas, mesmo sendo considerado ultrapassado.
O docente está perdendo espaço para estas
mudanças que estão atingindo a comunidade
escolar e muitos não estão preparados para
lidar com elas. E se não se atualizam, não têm
competência para participar deste mundo globalizado, neoliberal, caracterizado por países
considerados em desenvolvimento econômico.
Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor, frente
às novas tecnologias, é diferente. As inovações
tecnológicas acentuaram a necessidade de novas mudanças, novas posturas no processo de
ensino e aprendizagem. O professor não pode
ser, simplesmente, visto como único detentor

e transmissor do conhecimento e nem o aluno
como receptor passivo. O ensinar e o aprender
começam a ser subsidiados (e não substituídos) pelo uso de tecnologias, que otimizam a
construção de situações de aprendizagem significativas. Nesse novo contexto, a construção
do conhecimento envolvendo o professor e o
aluno adquire grande importância em troca de
saberes, conhecimentos e desenvolvimento.
Segundo Moran (2001) que educar é colaborar para que professores e alunos – nas
escolas e organizações – transformem suas
vidas em processos permanentes de aprendizagem. É ajudar os alunos na construção
da sua identidade, do seu caminho pessoal
e profissional, no desenvolvimento das habilidades de compreensão e comunicação.
O objetivo de trabalhar novas tecnologias
na escola é para fazer coisas novas e importantes que não se pode realizar de outras
maneiras. A escola se torna um lugar mais
interessante o aluno e seu futuro. A aprendizagem centra-se nas diferenças do indivíduo e na capacitação do aluno para torná-lo
um usuário independentemente da informação e meios de comunicação eletrônica.
Todas estas inovações fizeram com que a
humanidade passasse a viver de forma nova,
mais complexa, mais globalizada, fruto de
uma sociedade neoliberal, com muita informação através da tecnologia, hoje a internet é a
número um. A revolução da informática trouxe consigo inúmeros impactos que, por sua
vez, atingiram diversas áreas sociais. A educação não escapa dessa mudança. Cada vez
mais a tecnologia se faz presente na escola
e no aprendizado do aluno, seja pelo uso de
equipamentos tecnológicos, seja por meio de
projetos envolvendo educação e tecnologia.
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AS TIC´S E A EDUCAÇÃO
É preciso compreender que a ferramenta
tecnológica não é ponto principal, nem o
mais importante no processo de ensino
e aprendizagem, mas um dispositivo que
proporcional a mediação entre educador,
educando e saberes , assim é essencial que se
supere o velho modelo pedagógico e é preciso
ir além de incorporar o novo (tecnologia) ao
velho. A inserção dessas novas Tecnologias
de Informação na escola, que se torna um
ambiente mais chamativo, tem promovido
novos rumos ao ensino e aprendizagem,
animando o desenvolvimento do pensamento
crítico criativo e a aprendizagem cooperativa,
centrando-se nas diferenças do indivíduo
e na capacitação do aluno para torná-lo um
usuário independentemente da informação
e meios de comunicação eletrônica.

Diante das mudanças que a sociedade
passou e vem passando nos últimos anos, a
educação foi umas das que mais sofreu com
essas transformações. Esse paradigma clássico
de comunicação se rompeu e a anexação
do computador e da Internet na vida dos
alunos, trouxe uma avalanche de informações
que as escolas e os professores muitas
vezes, não estão preparados para absorver.

A adaptação das escolas ao uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC), ainda é um desafio para alguns
educadores, pois muitos não possuem
domínio das ferramentas tecnológicas. O
estudo e a utilização da rede mundial de
computadores- a internet, tecnologia que
muda radicalmente a vida de todos também
vive em constantes mudanças, não sendo
um produto definido e acabado, o que torna
mais difícil o processo de comunicação, mas
À escola cabe a introdução das novas ao mesmo tempo prático e rápido, o que
tecnologias de comunicação e conduzir faz do usuário estar sempre em atualização.
o processo de mudança da atuação do
A utilização de recursos tecnológicos no
professor, conscientizar toda a sociedade
escolar, obtendo qualidade de ensino no processo de ensino como a internet, produto
currículo flexível, com conteúdo escolhido, de globalização, é cada vez mais necessária,
com grandes habilidades e requisitos. pois torna a aula mais atrativa, proporcionando
aos alunos uma forma diferenciada de ensino.
Para que isso se concretize de maneira que
todos os envolvidos se sintam beneficiados, a
questão das TIC deve estar bem consolidada.
A forma de ensinar e aprender podem ser
beneficiados por essas tecnologias, como
por exemplo, a Internet, que traz uma
diversidade de informações, mídias e
softwares, que auxiliam nessa aprendizagem.
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Nesse universo tecnológico cabe às pessoas
em todas as esferas que se comunicam, fazerem
o uso de forma sábia e utilizarem as informações
como fonte de troca para aquisição do
conhecimento. A internet muda comportamento,
altera maneiras de execução de trabalhos,
proporciona novas organizações práticas para
o ser humano. Encontramos várias tecnologias
que viabilizam a comunicação, porém o que
vai agregar maior peso a essas tecnologias é a
interação e a colaboração de cada uma delas.

As tecnologias apresentam dilemas,
problemas a sociedade a
partir do momento em que
as pessoas começam a
interagir mais virtualmente
que pessoalmente, pois
ampliam a comunicação,
n e c e s s i d a d e
a n t r o p o l ó g i c a
fundamental
da
modernidade,
deixando
pra trás premissas que o
homem ficava preso, não tinha o
espaço, a liberdade para enxergar,
falar, interagir como faz com a internet.
Com as mudanças nas tecnologias, as
linguagens também foram alteradas. Iniciase um processo dialógico de informações,
de comunicação em que conviver com as
TIC na educação, faz-se necessário analisar
e refletir sobre os benefícios, as mudanças e
os conhecimentos indispensáveis à adequada
aplicação dessas tecnologias ao aprendizado
do aluno, uma vez que se considera a
educação como processo comunicativo,
expressado nas teorias de Paulo Freire.
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Para Draves (2000), a Internet provocou a
maior mudança na educação e no processo
de ensino e aprendizagem desde a primeira
impressão de um livro. O uso das novas
tecnologias da informação e comunicação na
escola não significa apenas um modismo. Se
as escolas e universidades pretendem formar
cidadãos para se integrarem na sociedade,
a utilização destes recursos ajudará a formar
cidadãos e trabalhadores mais preparados, pois
em muitas áreas da sociedade estas tecnologias
estão há muito tempo sendo utilizadas como
nos bancos, indústrias, transportes,
comércio e outros (TORRES, 2006).
O ritmo acelerado das
inovações
tecnológicas,
assimiladas tão rapidamente
pelos alunos, exige que
a
educação
também
acelere o passo, tornando
o ensino mais criativo,
estimulando o interesse
pela aprendizagem.
O que se percebe hoje é que
a própria tecnologia pode ser uma
ferramenta eficaz para o alcance desse objetivo.
Para que os recursos tecnológicos façam
parte da vida escolar é preciso que alunos
e professores o utilizem de forma correta, e
um componente substancial e a formação
e atualização de professores, de modo que
a tecnologia seja de fato incorporada no
currículo escolar, e não vista apenas como
um complemento ou aparato marginal.
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E O
CORPO DOCENTE
A sociedade tecnológica exige um novo
perfil de educador, que seja: aberto às
mudanças, exigente e interativo que aprenda
com o aluno, que esteja aberta a riqueza de
explicações e que seja de forma a ultrapassar
o tradicional da organização curricular,
oferecendo condições para o trabalho coletivo
e interdisciplinar novo espaço tecnológico.
O professor, nesta nova sociedade, parceiro,
interlocutor, orientador do educando na busca
de suas aprendizagens. Ele e o aluno estudam,
pesquisam, debatem, discutem, constroem
e chegam a produzir conhecimento,
desenvolver habilidades e atitudes.
O processo de formação
continuada
permite
ao
professor construir e usufruir
de conhecimento sobre as
novas tecnologias, entender
por que e como integrálas na prática voltada para
a resolução de problemas
específicos do interesse de
cada aluno e de si próprio, permite
condições necessárias para que o professor,
além da aquisição de metodologias de
ensino, domine as técnicas, que obtenha
a criação de ambientes educacionais de
aprendizagem, nos quais o aluno executa e que
não tenha como resultado, algo já acabado.
A formação de professores para essa nova
realidade tecnológica tem sido crítica e não tem
sido priorizada de maneira efetiva pelas políticas
públicas em educação nem pelas escolas, além
de ser uma aliada, fazendo com que a bagagem
de informações que os alunos já trazem para
a escola seja transformada em conhecimento.

O perfil do profissional de ensino é orientado
para uma determinada “especialização”, não
adere a um todo, mesmo porque, o tempo
essencial para essa apropriação não o permite.
Como resultado, evidencia-se a fragilidade
das ações e da formação, refletidas também
através dos interesses econômicos e políticos.
A tecnologia da informação e da comunicação
afeta cada vez mais a vida das pessoas a
todo tempo. Atualmente tornou-se rotina a
potencialização das atividades humanas com a
utilização da TIC, como exemplo podemos citar:
uma simples marcação de consulta médica,
movimentação bancária, reconhecimento
de voz, cabines de aeronaves onde
praticamente cabe ao piloto
somente a gestão do voo,
pois o restante é executado
por agentes tecnológicos
(CASTILHO, LUCIANE, 2015).
É preciso compreender
que a ferramenta tecnológica
não é ponto principal, nem o
mais importante no processo
de ensino e aprendizagem, mas
um dispositivo que proporcionaliza
a mediação entre educador, educando
e saberes , assim é essencial que se supere
o velho modelo pedagógico e é preciso ir
além de incorporar o novo (tecnologia) ao
velho. A inserção dessas novas Tecnologias
de Informação na escola, que se torna um
ambiente mais chamativo, tem promovido
novos rumos ao ensino e aprendizagem,
animando o desenvolvimento do pensamento
crítico criativo e a aprendizagem cooperativa,
centrando-se nas diferenças do indivíduo e na
capacitação do aluno para torná-lo um usuário
independentemente da informação e meios
de comunicação eletrônica. Uma vez que a
realização de atividades interativas acontece,
o estudante passa a desafiar regras, faz
descobrir novos padrões de relações, improvisa
entre outras competências desenvolvidas.
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O novo cenário que se vale das tecnologias
da informação e comunicação para educar
exige uma estratégia de gestão que contemple
aspectos antes não avaliados na busca pela
qualidade educacional. O processo ensino e
aprendizagem carece, agora, de uma infraestrutura
mais especializada que ofereça condições de
pôr em prática um aprendizado colaborativo e
construtivista ao mesmo tempo. Complementa
esse raciocínio a autora Belloni (2005), ao dizer
que com o uso de novas ferramentas tecnológicas
o gestor da educação deve formular uma nova
midiatização do processo ensino e aprendizagem:
[...] aproveitando ao máximo as potencialidades
comunicacionais e pedagógicas dos recursos técnicos:
criação de materiais e estratégias, metodologias, formação
de educadores como professores, comunicadores,
produtores, tutores, e produção de conhecimento. Essa
conjunção de “tecnologias da informação e comunicação
com sólidas bases pedagógicas”, exige uma adequada
infraestrutura que, valendo-se de um ambiente virtual de
aprendizagem colaborativo, se paute pela qualidade e não
somente pela quantidade (BOHN, 2011, apud in CASTILHO,
LUCIANE, 2015)

O uso desses recursos de TI pode se dar a partir
de duas perspectivas: apenas como ferramenta
didático-pedagógica - a instrumentalidade – ou um
elemento carregado de conteúdo que representa
nova forma de pensar e agir - o fundamento
(PRETTO, 1994, p. 23). A segunda alternativa
representa inserir a escola “num só movimento
para a alfabetização da imagem, da comunicação,
da informação - e ao mesmo tempo, da língua e da
escrita” (FUSARI, 1994, p. 40). Por isso, o contato
dos professores com a tecnologia em atividades
educativas deve ser diferente daquele que os
meios de comunicação de massa proporcionam.
(CASTILHO, LUCIANE, 2015)
VIEIRA (2011) ressalta duas possibilidades
para se fazer uso das TICs, a primeira é de que
o professor deve fazer uso deste para instruir
os alunos e a segunda possibilidade é que o
professor deve criar condições para que os alunos
descreva seus pensamentos, reconstrua-os e
materialize-os por meio de novas linguagens,
nesse processo o educando é desafiado a
transformar as informações em conhecimentos
práticos para a vida. Pois como diz Vieira:

[...] a implantação da informática como auxiliar
do processo de construção do conhecimento
implica mudanças na escola que vão além da
formação do professor. É necessário que todos
os segmentos da escola – alunos, professores,
administradores e comunidades de pais –
estejam preparados 82 e suportem as mudanças
educacionais necessárias para a formação de um
novo profissional. Nesse sentido, a informática é
um dos elementos que deverão fazer parte da
mudança, porém essa mudança é mais profunda
do que simplesmente montar laboratórios de
computadores na escola e formar professores
para sua utilização (VIEIRA, 2011, p. 4).
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Derntl e Motschning-Pitrik (2005) argumentam
que as novas tecnologias de informação
e comunicação possuem potencial para
desempenhar um papel significativo com uma
aproximação mais efetiva, em termos de maior
aprofundamento e processos de aprendizagem
ao longo da vida. Segundo os autores, a
tecnologia tem mostrado ser capaz de dar
o apoio às pessoas quanto à organização,
transferência, e administração de informações.
Dessa forma, a tecnologia tem contribuído para
promover um amplo espaço para o estudo
individual, interação em aula e experiências
de aprendizagem mais ricas. Atualmente, os
recursos tecnológicos de suporte a cursos online permitem estender o acesso à informação
e explorar modos de comunicação síncronos
e assíncronos, sendo que a seleção e a
combinação destes recursos tecnológicos
dependerão do modelo adotado, dos objetivos
do curso e das características do público-alvo
(RAMOS, 2005).
Porém o Brasil precisa melhorar as
competências do professor em utilizar as
tecnologias de comunicação e informação
na educação. A forma como o sistema
educacional incorpora as TIC´s afetam
diretamente a diminuição da exclusão digital
existente no país. Não se pode mais pensar de
forma arcaica, distanciada da realidade e deve
se levar a repensar o fazer pedagógico. Vários
pontos devem ser levados em conta quando se
procura responder à questão: o uso das TIC’s
utilizadas para acelerar o desenvolvimento em
direção à meta de “educação a todos e ao
longo da vida; alcançar equilíbrio no ensino
e aprendizagem a partir de instrumentos
pedagógicos como as TICs; a formação para
cidadania e o uso das TIC´s; Segundo, as
TIC´s, como qualquer ferramenta, devem
ser usadas e adaptadas para servir a fins
educacionais e outros fins; questões éticas
e legais, ligadas ao tratamento da educação
como uma mercadoria, à globalização
da educação face à diversidade cultural.

Na busca de soluções a essa problematização,
a UNESCO coopera com o governo brasileiro na
promoção de ações de disseminação de TIC’s
nas escolas, mostrando que há seu lado positivo,
quanto negativo do uso, mas o objetivo principal
é melhorar a qualidade do processo ensinoaprendizagem, entendendo que o letramento
digital é uma das decorrências naturais da
utilização frequente dessas tecnologias.
O ritmo acelerado das inovações tecnológicas,
assimiladas tão rapidamente pelos alunos,
exige que a educação também acelere o
passo, tornando o ensino mais criativo,
estimulando o interesse pela aprendizagem. O
que se percebe hoje é que a própria tecnologia
pode ser uma ferramenta eficaz para o alcance
desse objetivo. Entendendo a escola como
um espaço de criação de cultura, esta deve
incorporar os produtos culturais e as práticas
sociais mais avançadas da sociedade em que
nos encontramos. Espera-se, assim, da escola
uma importante contribuição no sentido de
ajudar as crianças e os jovens a viver em um
ambiente cada vez mais “automatizado”, através
do uso da eletrônica e das telecomunicações.
O horizonte de uma criança, hoje em dia,
ultrapassa claramente o limite físico da sua
escola, da sua cidade ou do seu país, quer
se trate do horizonte cultural, social, pessoal
ou profissional. (PAZ, MICHELI, 2013)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo vive um período de profundas e rápidas mudanças. A tecnologia e os serviços de
comunicação estão evoluindo a cada vez mais rápido. A humanidade tem descoberto e comprovado, nas últimas décadas, que o avanço contínuo da Tecnologia da Informação proporciona
benefícios reais e valiosos para toda a sociedade. Nos dias atuais, a tecnologia é uma realidade
que traz inúmeros benefícios e, quando incorporada ao processo de ensino-aprendizagem, proporciona novas formas de ensinar e, principalmente, de aprender.
A tecnologia e os serviços de comunicação estão evoluindo cada vez mais rápido. A humanidade tem descoberto e comprovado, nas últimas décadas, que o avanço contínuo da Tecnologia da Informação proporciona benefícios reais e valiosos para toda a sociedade. As vantagens
do uso das tecnologias são notórias em todas as áreas na sociedade, inclusive na educação,
área em que os recursos tecnológicos devem ser bem empregados e bastante utilizados, pois
a educação é a base para a formação dos cidadãos, e que estão ajudando a mudar o cenário
educacional. Capacitações e treinamentos, para que esses professores se sintam seguros na
utilização desses recursos seriam necessários para melhorias.
Enfim, se espera do professor no século XXI que seja sujeito atualizado nas tecnologias para
manejar os instrumentos que a cultura indica nos modos de viver e de pensar civilizadamente
nos novos tempos. É bem notável a mudança na forma de pensar dos professores, mas ainda
encontramos aqueles que são resistentes, inseguros e que não acreditam nos benefícios que
a tecnologia proporciona. Inúmeros estudos comprovam seus benefícios, suas vantagens, de
modo que não existe razão para não aplicar os recursos tecnológicos em sala de aula. Para isso,
ainda são necessários muitos estudos, discussões e muitas pesquisas em novas tecnologias da
informação, interação, aprendizagem cooperativa, que oriente a formação de professores no seu
desenvolvimento e ofereça alguns parâmetros como material de apoio ou recurso para a tarefa
docente nesta perspectiva.

17

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

Novas tecnologias e mediações pedagógicas.
Campinas, SP. Papirus, 2012.
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O CUBISMO DE TARSILA DO AMARAL
NO APRENDIZADO DA GEOMETRIA NO
ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: A matemática é fundamental na vida de qualquer ser humano, desde a mais tenra
idade, onde está presente no seu cotidiano, seja no âmbito profissional, no lazer, nas atividades diárias. Torná-la significativa tem sido o grande objetivo dos inúmeros docentes desse
componente curricular, e dentre os inúmeros conteúdos existentes, surge a geometria, com
um caráter extremamente dicotomizado. A geometria dentro da matemática, participa da vida
do indivíduo de forma constante e por isso, seu ensino deve ser significativo e efetivo para
o mesmo. Esse estudo científico, busca demonstrar uma forma diferenciada de trabalhar a
geometria para os alunos do ciclo I do Ensino Fundamental, a partir de um trabalho interdisciplinar, utilizando o cubismo de Tarsila do Amaral. Através do aprendizado e estudo das obras
dessa grande artista brasileira, o aluno terá em mãos o estudo de sua arte cubista, recheada
de formas geométricas, evidenciando toda a diversidade da fauna e flora brasileira, além de
seu cunho social. O objetivo desse estudo científico é demonstrar a possibilidade desse trabalho entre esses dois componentes curriculares, e como o mesmo pode ser significativo e
efetivo para os alunos que estão nos anos iniciais do ensino fundamental. Uma educação diferenciada e significativa é com certeza a chance de um amplo desenvolvimento dos alunos.

Palavras-chaves: Matemática, Geometria, Tarsila do Amaral, Cubismo.
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INTRODUÇÃO

A

educação atualmente vem percebendo que as parcerias são importantes metodologias
para a busca de um processo de ensino e aprendizagem mais eficiente e significativa
para os alunos, independente da faixa etária dos mesmos.

A matemática sempre se constitui em um componente curricular extremamente complexo e
ao mesmo tempo com uma carga horária extensa, com uma gama de conteúdos intensos e por
vezes complexos. Essa mesma matemática faz parte do cotidiano de todo ser humano, desde
a mais tenra idade e consequentemente tornar seu aprendizado mais prazeroso, significativo
e crítico é primordial.
Dentre os inúmeros conteúdos existentes, a geometria aparece como presente desde os
anos iniciais do ensino fundamental até o término do ensino médio, já que faz parte da vida
de qualquer ser humano, além de estar também presente na própria história da humanidade.
Esse estudo científico se justifica pela observação do trabalho realizado nas escolas com
a geometria e a necessidade de uma urgente mudança metodológica, mais significativa e
efetiva para os alunos.
Com isso, o objetivo desse trabalho é demonstrar a possibilidade de realizar uma parceria
com artes, no que se refere as obras cubistas de Tarsila do Amaral, para agregar o ensino da
geometria para os anos iniciais do ensino fundamental.
Como metodologia, foi realizada uma revisão bibliográfica, com pesquisa em diversos
autores com livros, artigos relacionados a matemática, a geometria, artes, o cubismo de
Tarsila do Amaral e as parcerias possíveis no que se compete a esse trabalho. Esse cunho
científico promove o término do senso comum, inadequado em qualquer trabalho ou pesquisa
dessa natureza.
A educação assim como a sociedade deve sempre evoluir, ter parcerias, trabalhos e pesquisas
onde diversas áreas se aproximem sempre para um bem maior, que é o desenvolvimento
pleno do indivíduo.
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A MATEMÁTICA E A ARTE: UMA
PROXIMIDADE MAIS DO QUE REAL
O âmbito escolar tem os seus componentes curriculares e promover uma participação
entre eles, uma parceria é com certeza o caminho mais adequado para que qualquer processo de ensino e aprendizagem seja efetivo e
significativa para o aluno (SADOVSKY,2010).

Dentro da matemática, um dos conteúdos mais conhecidos e que perduram por
todo o ensino fundamental, é a geometria,
que começa nos ensinamentos básicos
até os mais complexos, conforme o avançar da idade do aluno (SADOVSKY,2010).
Também nesse artigo científico poderemos
observar como as obras de Tarsila do Amaral,
tão estudadas na escola, podem contribuir para
o ensino de alguns conceitos dentro da matemática/geometria. A matemática é considerada
junto com português componentes curriculares
com uma extensa quantidade de conteúdos,
longa grade curricular desde o início até o fim
do ensino fundamental. E a matemática indiretamente durante o seu aprendizado consegue
dividir os alunos em dois grupos, um grupo
que a adora e aprende e outro que tem uma
aversão completa desta matéria, associada a
uma importante dificuldade de aprendizagem:

Independentemente de ser no início do ensino
fundamental (a partir do 1º ano) ou já na adolescência (a partir do 6º ano) essa parceria é primordial. No início do ensino fundamental o número
de professores que cada criança tem é menor,
geralmente o pedagogo, o professor de artes e
o professor de educação física. Já a partir do 6º
ano, cada componente curricular tem um professor, e mesmo assim essas parcerias podem e
devem ocorrer. Esse estudo científico irá centrar
os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, mais precisamente a partir dos 6 anos, onde
toda amplitude da escola se modifica frente a
O trabalho da maioria dos docentes – e não
educação infantil, assim como os componentes curriculares que surgem (SADOVSKY,2010). exclusivamente dos que se dedicam à matemática – é hoje, marcado pelo signo da frusDentre os componentes curriculares existentes, tração: professores têm a sensação de estar
artes e matemática podem trabalhar em parceria, fa- forçando os alunos a ir para um lugar que,
zendo uso dos conceitos e dos conteúdos existentes aparentemente, não os atrai. Falar do sentido
de ambas, para contribuir no aprendizado do aluno. significa obter um tipo de trabalho mais satisfatório, mais prazeroso (SADOVSKY,2010, p.13.
A matemática é parte integrante
da vida de um ser humano, desde a
mais tenra idade até o final do seu
ciclo nesse planeta. Ela é presente no cotidiano de qualquer indivíduo, na rua, nas tarefas domésticas,
nas atividades laborais, nas ações
mais simples as mais complexas.
Está em nossas casas, nas ruas, no
comércio, no lazer, sendo atemporal e inerente a qualquer sociedade.
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A matemática que se conhece hoje, surgiu
dos povos das antigas civilizações onde, os
babilônios, por volta de 2000 a.C já realizavam
registros de uma matemática elementar, mas
como campo de a conhecimento, a Matemática se fez presente somente em solo grego,
onde os pitagóricos se preocuparam com o
ensino na formação das pessoas e os platônicos com a aritmética (RIBNIKOV, 1987, p. 12).
Com isso, podemos entender que a matemática, parte constante da vida do ser humano, deve ser aprendida de forma prazerosa, significativa para o aluno. Esse aluno deve
acima de tudo, entender a importância da
matemática em suas vidas e da mesma forma que o letramento (durante o processo de
alfabetização), os números, as operações,
tudo que envolve esse componente curricular deve ter uma função social, ser útil e significativo na sua vida. A matemática vem seguindo esses conceitos, no momento que se
propõe a ser mais palpável, mais próxima ao
aluno, no que se refere aos seus conceitos utilizados em seu dia à dia (SADOVSKY,2010).
A geometria, um dos conteúdos mais famosos dentro da matemática, estudada desde os
anos iniciais do ensino fundamental, muitas
vezes acaba sendo deixada de lado, esquecida ou não trabalhada em toda a sua profundidade e complexidade. Isso acontece também
porque a geometria sempre está presente no
final dos livros deste componente curricular,
onde devido a todas as dificuldades estruturais e sociais que a educação brasileira sofre,
fica na maioria das vezes quase que impossível chegar nesse ponto do compêndio, sendo
deixada para trás ano a ano dentro da escola:
Desde os tempos primitivos, o homem procurou entender e explicar os fenômenos
da natureza, por meio de desenhos, medidas e anotações. O desafio de traduzir as
formas irregulares da natureza, descobrindo novas relações favoreceu o surgimento da Geometria (LORENZATO, 2010, p. 36)

Geometria vem do grego e significa “medir
a terra”, sendo que geo é terra e metron é medir. Apareceu com os povos antigos, que a utilizavam para dividir terras, construir casas, já
utilizando os conceitos matemáticos da época.
Contudo dentro do âmbito escolar, a geometria muitas vezes é trabalhada de forma superficial, como descrevemos anteriormente nesse
estudo científico, ou nem trabalhada. Sabemos
que devido a toda má condição que a educação brasileira se encontra, com falta de estrutura, falta de valorização dos docentes e tudo
mais, chegar ao final de qualquer livro paradidático trata-se de uma ação difícil de ocorrer:
Por várias razões, a geometria não tem ocupado o seu devido lugar no ensino da matemática. Porém, é possível, desejável e necessário que o ensino dessa parte importante
da matemática seja fortemente enfatizado,
porque, como já vimos, sem experiência geométrica não se consegue raciocinar geometricamente e, por consequência, se constrói
uma visão capenga, falaciosa e incompleta
da matemática (LORENZATO, 2010, p.70.)
Compreender a geometria vai muito além
de conhecer e entender as chamadas formas geométricas, ou de aprender sobre
as medidas, planos e números. Todo esse
conteúdo vai além dos muros escolares e
está também presente em nosso cotidiano.
Trazer a geometria para o cotidiano do aluno tem
sido com certeza um dos maiores desafios para
os professores dentro das escolas, bem como
torná-la atraente e significativa para o mesmo,
Os conteúdos geométricos são capazes
de auxiliar nossos alunos no entendimento do ambiente que os cerca, pois, a Geometria é um facilitador nas percepções espaciais dos alunos, contribuindo para uma
melhor apreciação das construções e dos
trabalhos artísticos (GUILLEN, 2013, p. 6)
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, que foram criados para ser um dos
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norteadores desse componente curricular, já
apontavam a necessidade dessa significância e aproveitamento da matemática na vida
de qualquer aluno dentro e fora da escola.
Servem como norteadores desses componentes curriculares e seus inúmeros conteúdos.
O ensino da Matemática deve ser balizado por uma proposta de trabalho que vise à
aprendizagem significativa. Tal proposta necessita propiciar a exploração de uma grande
variedade de ideias relativas à geometria, às
medidas e à estatística, incorporando sempre contextos do cotidiano, para que jovens e
adultos adquirem diferentes formas de perceber a realidade (PCNs/BRASIL, 1997, p. 25).
A geometria apropria o aluno a adquirir a capacidade de perceber as semelhanças, as diferenças, de identificar as
regularidades e irregularidades em um mundo que é real e geométrico, porém com
uma importante diversidade de estilos:
O universo da geometria se faz presente
em diversas situações da vida cotidiana, na
natureza, nos objetos, nas brincadeiras infantis, nas construções, nas artes. Assim, a
Arte oferece possibilidade para iniciar o ensino da geometria a partir da observação e de
atividades lúdicas (FONSECA, 2009, p. 74).
A geometria é vista como um campo muito
rico de oportunidade para o desenvolvimento
de outros tipos de raciocínio, na resolução de
problemas que exigem visualização e manipulação de modelos de figuras geométricas; também no desenvolvimento do senso estético e
da criatividade, com a utilização das formas geométricas em atividades de composição e decomposição, na valorização de alunos cujo raciocínio é mais voltado aos aspectos espaciais
que quantitativos da realidade, conseguindo,
assim, melhor desempenho nas atividades de
Geometria do que naquelas relacionadas com
números (TOLEDO e TOLEDO, 2009, p. 13).
Assim como a matemática e a geometria, as
artes também acompanham o homem desde
seus primórdios, estando presente ao longo
24

do tempo na sua vida e educação. Entender
e promover uma aproximação da geometria/
matemática com as artes é cada vez mais
possível e proveitosa para a educação, para
o aluno e os docentes. Estimular essa aproximação entre as artes e a geometria promoverá no aluno além da aquisição de novos conceitos, formas diferenciadas de ver o mundo
que o cerca e do qual terá a capacidade de
transformar em um lugar melhor, tendo mais
senso crítico, uma visão diferenciada e heterogênea, além de um agregar de conhecimentos mais do que necessário, para a formação de qualquer indivíduo (TOLEDO, 2009).

O CUBISMO DE TARSILA DO AMARAL
Como foi descrito no item anterior, a matemática necessita assim como todo tipo de aprendizagem, didáticas e metodologias diferenciadas,
eficientes e significativas. A geometria segue
essa mesma necessidade, já que essa forma
diferenciada pode ser através das leituras de
imagens por meio da arte, para que os alunos
possam aprender de uma forma mais prazerosa, significativa para eles: “O exercício da matemática e da arte é uma atividade fundamental
para o desenvolvimento integral do ser humano,
é essencial para a evolução da própria sociedade ” (FAINGUELERNT e NUNES, 2006, p. 38).
Para uma pessoa que não é da área da
educação, pode parecer exagerada, contudo
quando entendemos a respeito da capacidade
que esses dois componentes curriculares possuem de modificar não apenas a questão cognitiva mais também o tão almejado espírito crítico dos alunos, percebemos que a educação
chega na sua amplitude de desenvolvimento:
Sabe-se o quanto a Arte e a Matemática influenciam no desenvolvimento da intuição e
imaginação, a Matemática contribui para o desenvolvimento de processos de pensamento e
aquisição de atitudes, podendo formar no aluno
a capacidade de resolver problemas genuínos,
gerando hábitos de investigação, proporcionando confiança e desprendimento para analisar e
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enfrentar situações novas, propiciando a formação de uma visão ampla e científica da realidade,
a percepção da beleza e da harmonia, o desenvolvimento da criatividade e de outras capacidades pessoais (PCN/BRASIL, 1997, p. 251).
Essa aproximação entre a geometria e as artes,
levou os educadores a inúmeras pesquisas, chegando ao estilo cubista, já que nesse estilo artístico, as pinturas e seus elementos são compostos, estilizados por meio de formas geométricas:

No cenário brasileiro o Cubismo tem início
a partir de 1922 imbricando com a Semana
de Arte Moderna. Esse evento culminou com
o início de novas rupturas na pintura brasileira. Dentre os precursores da arte moderna no
Brasil que apresentam algumas obras com tendências e características cubistas está Anita
Malfatti com ideias inovadoras e influenciando
outros pintores brasileiros, mudando a fisionomia da pintura brasileira a partir da exposição
que provocou grande polêmica com os adeptos da arte acadêmica (SANTOS, 2004, p.228).

O cubismo situa-se como um dos movimentos
históricos, fruto de mudanças devido ao desenDa grande artista Anita Malfatti podevolvimento tecnológico que impulsionaram uma mos citar obras como: “O Homem amareliberdade artística nunca antes experimentada, lo”, “Nu cubista”, “O homem das sete cores”
rompendo paradigmas cultivados até o final do todas repletas de características cubistas.
século XIX (PEREIRA e PELACHIN, 2004, p. 207).
Com essa influência cubista e um intenso
Historicamente e artisticamente, o cubismo foi conceito de brasilidade, principalmente nas
um contraponto a chamada arte tradicional, que cores e nos temas, Tarsila do Amaral, pintose baseia na imitação, com a capacidade de ra, fez história no movimento modernista brapromover intensas influências em toda a cultura sileiro. Sua contribuição foi decisiva para o
ocidental, como um movimento de vanguarda. cubismo no Brasil. Por meio de suas formas
geométricas representadas, na maioria das
O cubismo é composto de uma geome- vezes, por cilindros e cubos, teve na sua arte
trização das formas e volumes, total renún- cubista o rompimento com qualquer padrão
cia à perspectiva, quando o escuro e o claro estético que se baseava na perfeição das forperdem sua função, dando lugar a represen- mas e na busca de uma imagem realista da
tação do volume colorido sobre superfícies natureza. Associado a isso, o espírito crítico e
planas, proporcionando a sensação de uma social que suas obras possuíam, demonstranpintura próxima a uma escultura, com cores do não apenas a diversidade cultural do nosausteras, do negro ao branco, passando pelo so Brasil, mais também suas desigualdades:
cinza por um ocre apagado ou castanho suaTarsila do Amaral estudou em Paris e em
ve e utilização de cores fechadas, levando a
uma arte totalmente brasileira, devido a sua 1922 retornou ao Brasil e entrou em contato
diversificação de formas e cores. Para Tufa- com artistas modernistas. Neste contexto suas
no (1998, p.32) “a Arte Cubista abandonou obras foram influenciadas pelo movimento
a perspectiva e incorporou as formas geomé- cubista e iniciou a pintura intitulada “Pau-Bratricas que passa a compor os elementos. ” sil”, em que inspirou no cubismo as relações
que lhe permitiram fazer uma leitura estrutural
da visualidade brasileira sobre a ótica e solidez
A aproximação da matemática, mais precisaincorporando característica do estilo cubista.
mente da geometria com o cubismo é muito mais As características cubistas da fase “pau-braprofunda do que se imagina, pois até a origem sil” privilegiaram uso de cores ditas caipiras
do seu nome vem da palavra cubo, uma forma (cores vibrantes), rosas e azuis, a estilização
geométrica que tem a capacidade de demons- geométrica das frutas e plantas tropicais, dos
trar os objetos em todas as seus planos e formas. caboclos e negros buscando criar uma identidade de arte brasileira (FARACO, 2004, p. 58).
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Em face da apropriação desse conhecimento, a aprendizagem do cubismo busca seguir
os caminhos matemáticos e o inverso também
acontece, ocasionando uma aproximação intensa entre a matemática e as artes, quanto componentes curriculares presentes no âmbito escolar:
Abordando-se assim o ensino da matemática
que apesar de estar presente no dia a dia das
pessoas, para muitos a matemática é rodeada
de preconceitos e é tida como difícil, impenetrável, repleta de normas e obscuridade por uma
terminologia incompreensível além de ser tratada de modo descontextualizado, desligado do
que ocorre no dia a dia da escola e da vida dos
alunos. Ao contrário disso seria importante que
os professores e alunos estivessem voltados
para os aspectos matemáticos das situações
do cotidiano, estabelecendo vínculos necessários entre a teoria estudada e cada uma dessas situações (TOLEDO e TOLEDO, 2009, p.5).

obras cubistas começam a acontecer naturalmente assim como a sua identificação, mesmo nos anos iniciais do ensino fundamental.
A análise de obra cubista, o estudo das cores e observação das perspectivas abre caminhos para a contextualização e demonstração
da matemática na história e no cotidiano dos
alunos levando-os a reconhecer a presença
da matemática sem a necessidade de decorar
fórmulas e números. Assim, a Arte abre caminhos para a motivação para a aprendizagem
em matemática, pois ao trabalhar o Cubismo o
professor irá aguçar a curiosidade do aluno em
relação à matemática (FERREIRA, 2017, p.35).

Essa metodologia, baseada nas parcerias e
projetos se encaixa adequadamente em uma
educação atual, pois muitos dos conteúdos
estão ligados de forma inconsciente a realidade do aluno, devendo ser significativa para
ele e consequentemente muito mais instigante
Com a incorporação dos elementos geomé- na aquisição de outros novos conhecimentos.
tricos para fragmentar a realidade dos objetos
da natureza dentro das artes e a capacidade
Essa educação atual, com parcerias, atenta as
de promover uma reflexão sobre as marcas necessidades pedagógicas dos alunos é o verda geometria impressas nos modos de per- dadeiro caminho para a formação de indivíduos
ceber e de representar sentimentos, além da que no futuro terão a capacidade de construir
natureza por meio da fragmentação utilizando uma sociedade mais crítica, justa e diversificada.
as formas geométricas, mas de modo criativo num contexto artístico, temos as artes e a
A ARTE DE TARSILA DO AMARAL E A
matemática caminhando de mãos dadas para
GEOMETRIA
promover o adequado ensino para o aluno:
Muitos projetos e parcerias podem ser
O universo da geometria se faz presente realizadas utilizando os conceitos do
em diversas situações da vida cotidiana, na cubismo, para o aprendizado de conceitos
natureza, nos objetos, nas brincadeiras in- geométricos na matemática. Para isso, mais
fantis, nas construções, nas artes. Assim, a especificamente com as obras cubistas de
Arte oferece possibilidade para iniciar o ensi- Tarsila do Amaral. “A arte cubista se firma
no da geometria a partir da observação e de tendo como baluarte as formas geométricas.
atividades lúdicas (FONSECA, 2009, p.74). Pois, os artistas plásticos precursores do
cubismo retrataram os objetos e as formas da
O cubismo promove a possibilidade de natureza representadas como se fossem cones,
dar o devido espaço para as variadas refle- esferas e cilindros ” (SANTOS, 2004, p.154).
xões sobre o ensino da matemática, pois
possibilita ao docente desenvolver habilidaEm face de tudo que foi descrito nesse
des almejadas no ensino do seu componen- estudo científico, autores da área comprovam
te curricular. A análise e observação dessas a matemática e artes trabalhando em
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conjunto para o aprendizado da geometria:
O cubismo é a representação de “objetos reais
planificados na tela, de modo que vários dos
seus lados são mostrados sob ângulos diversos,
todos ao mesmo tempo. Ele define o objeto
tridimensional segundo a bidimensionalidade
da tela”. Um movimento que fazia uma
reavaliação entre forma e espaço dos objetos
de vários ângulos (SERENATO, 2008, p. 65)
O docente deve ter em mente os objetivos
que tem que atingir e da forma mais adequada,
com uma metodologia de acordo com a faixa
etária dos alunos, sua realidade em sala de aula
e além dos muros escolares. Em face desse
conceito, deve haver a utilização de todos seus
conhecimentos teóricos e práticos existentes e
através das devidas parcerias montar projetos,
plano de estudo para o tema requerido.

O desenvolvimento da atividade compõe da
seguinte metodologia: o aluno deve escolher
uma foto sua, de família ou de revista, atrás dela
traçar figuras geométricas diversas, recorte
e reserve os pedaços para uma montagem
cubista. Depois escolher uma folha colorida
grossa para a base e arrumar as peças de
maneira que as figuras não se encaixam
corretamente, de forma tradicional, colar peça
por peça. Entre uma e outra você pode aplicar
cola colorida ou preencher os espaços com
nanquim preto (HADDAD e MORBIN, 2004, 38).

Esta atividade oferece os professores a
oportunidade de trabalhar dois conteúdos
ao mesmo tempo, ou seja, o estilo cubista
e as figuras geométricas. Pode se utilizar
a nomenclatura de nomes como cubo,
quadrado, triângulo, retângulo, nas obras
cubistas, mostrando que Arte e Matemática se
entrelaçam. Também apropria o aluno na criação
No âmbito da interdisciplinaridade entre e na apreciação de atividades significativas
matemática/geometria e a arte cubista, pode- da aprendizagem da arte e da matemática.
se trabalhar as formas geométrica se utilizando
de algo familiar aos alunos, mais precisamente
A impressão de obras de Tarsila do Amaral
fotos que possuam os parentes dos mesmos. É e seu cubismo, promoverá a visão e análise
uma atividade que possui uma certa facilidade desse estilo artístico e depois orientar os
de realização, pertencente a registros literários alunos a realizarem uma comparação,
e muito prazerosa para o discente. Também elencando as semelhanças. Esse tipo de
importante citar que se trata de uma atividade atividade pode ser aplicada nos anos finais
que se utiliza de uma c a r a c t e r í s t i c a do ensino fundamental (1º ao 5º ano) sempre
comum do cubismo,
a
colagem: priorizando o processo de execução e o
tempo adequado para o entendimento dos
conceitos em cada aluno. O estilo cubista
quando trabalhado sala de aula implica em
reconhecer a importância e valorização desses
dois campos de conhecimento, pois cada um
tem seu objeto de estudo e juntos constituem
uma forma criativa de expressão: “A Arte pode
servir para uma articulação com as demais
áreas, o que certamente é um ótimo ponto de
conexão com outros conteúdos, além de ser um
recorte mobilizador do gosto por aprender tais
conteúdos. No caso aqui em estudo, da Arte
e da Geometria” (IAVELBERG, 2004, p. 22).
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A mesma atividade descrita acima pode ser
elaborada e aplicada com o quinto ano, com
a utilização de uma foto. Nesse modelo, a
ideia seria verificar na prática todo o processo
de ensino e aprendizagem na perspectiva da
interdisciplinaridade entre Arte e Matemática.
Como são alunos no final do primeiro ciclo
do ensino fundamental, e já se preparando
para o sexto ano, há a possibilidade da
utilização de mais conceitos adquiridos
dentro dessas duas áreas de conhecimento,
já que toda a atividade terá uma maior
complexidade e um maior detalhamento:

facilmente as obras cubistas pois observam os
elementos de geometria nas mesmas. Outra
opção, também para os alunos do quinto
ano do ensino fundamental, ocorre com os
mesmos fazendo uso de celulares, juntamente
com os professores, fazem uma pequena
caminhada a pé pelo bairro em que estudam e
vão registrando as construções e suas formas,
assim como a paisagem. Depois irão recortar e
colar em papéis de desenho essas construções
utilizando as formas geométricas que as mesmas
possuem e novamente não obedecendo
a imagem tradicional (IAVELBERG, 2004).

Para introduzir o conceito de Cubismo,
foi preciso antes proporcionar aos alunos
atividades de leitura de obras e pesquisa para
que pudessem adquirir pré-requisitos para
observar a presença das formas geométricas
em objetos, natureza e em situações cotidianas.
Depois, os alunos participaram da atividade de
identificar figuras planas, sólidos geométricos
e também as identificando em obras de artistas
cubistas. Pesquisaram a respeito da Semana de
Arte Moderna e discutiram a importância dela
para o futuro da Arte desde então. As atividades
de sala de aula precisam dialogar o teórico com
a prática, assim, como produto do estudo do
Cubismo os alunos desenvolveram a técnica
da segunda fase do Cubismo que já privilegiava
a colagem (IAVELBERG, 2004, p. 38).

Sabemos que, as questões dos celulares
nas escolas promovem intensas discussões e
muitos são a favor e outros terminantemente
contra. Contudo não podemos esquecer, que
esse aparelho já é parte integrante do ser
humano atualmente, assim como lutar contra
o uso dessa tecnologia mesmo no âmbito
escolar trata-se de uma conduta permissiva e
desgastante. Então o caminho será demonstrar
para nossos alunos que os celulares podem
sim ser um auxílio para o aprendizado, como
recurso para as aulas, sempre com a devida
orientação dos docentes e tendo como objetivo
o estudo e não qualquer outra ação ou função
que não esteja relacionada a todo o processo
de ensino e aprendizagem (IAVELBERG, 2004).

Para que os alunos entrem em contato com
esses novos conceitos, no caso o cubismo,
o mesmo é feito através de uma atividade
que é próxima aos discentes, com a figura
de sua própria foto, passando a entender
de uma forma básica a técnica cubista e
sua expansão artística (IAVELBERG, 2004).

Após essa etapa, em outra folha de desenho
os alunos tentarão reproduzir a colagem
que fizeram em um desenho, que deverá ser
pintado com uma grande variedade de cores.
Fazendo uma parceria com outro componente
curricular, munidos de suas obras, os alunos
irão para a sala de informática (as escolas da
prefeitura de São Paulo, possui aulas na sala
de informática para o uso dessa mídia em sua
grade curricular) e verão na internet várias obras
de Tarsila do Amaral, sua arte cubista, recheada
de formas geométrica, de planos e fundos, e
uma variedade de cores (IAVELBERG, 2004).

Como produto final, o docente demonstra
fotos de imagens de obras cubistas, tendo
Tarsila do Amaral como referência principal e
analisa se os alunos conseguem identificar com
a técnica em questão. Também trazer imagens
que não fazem parte dessa técnica é observar
Tarsila do Amaral e sua arte cubista, nosso
se há o reconhecimento por parte dos alunos. objeto de estudo, se destacou como vimos em
A experiência nos diz os alunos reconhecem suas obras, a partir da presença de formas
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geométricas, com elementos sem sombra e
cores que sempre marcaram as suas produções
artísticas: o rosa violáceo, o amarelo vivo, o
azul puríssimo e o verde bandeira. Procurava
transmitir uma ideia predominantemente
brasileira no meio das paisagens rurais e
urbanas do Brasil, juntamente com a sua fauna
e flora. Em suas obras havia uma grande
aproximação com a terra e os elementos sem
sobra eram sempre recortados do mundo.
Por fim a exposição das obras em um painel,
contendo o objetivo, a metodologia aplicada.
Os exemplos de atividades aqui demonstrados
têm o objetivo de comprovar a possibilidade do
ensino da geometria através da arte cubista
e vice e versa. Cabe ao professor
fazer uso daquilo que é de suma
importância na educação, da sua
criatividade, de forma diversificada e
plena. Utilizar dos recursos que possui
e que a tecnologia não substitui mais
sim, otimize e auxilie todo o processo
educacional independente de qual for.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte e a matemática fazem parte de toda a vida e existência ser humano, dando não
apenas significado mais também expandindo sua capacidade de expressão e entendimento.
Portanto interligar os conteúdos de ambas não pode ser considerado algo tão distante ou
abstrato, ao contrário, passa a ser para o aluno algo muito mais palpável, muito mais próximo e
consequentemente muito mais prazeroso e efetivo.
Ao longo desse estudo científico percebemos que a arte acompanha o homem desde a
antiguidade, desde a época das cavernas, onde ele expressava seus sentimentos e/ou registrava
seu cotidiana nas chamadas pinturas rupestres. Depois várias sociedades antigas tinham as
artes como sinônimo de evolução. Da mesma forma que a matemática, precursora em inúmeras
descobertas e invenções, acompanha o homem desde sempre, sendo utilizada nas mais variadas
áreas e momentos.
Na escola, o aluno desde a educação infantil tem contato com a matemática, porém o que
percebemos é que ao longo dos anos esse componente curricular passa a não ser tão almejado
pelos alunos. Acaba ganhando um peso além do que deveria e muitas vezes adquire um caráter
mais antagônico do que prazeroso. Então nada mais adequado do que utilizar artes, uma área de
conhecimento dentro do âmbito escolar para que o aluno aprenda alguns conceitos matemáticos,
e mais especificamente no caso desse estudo científico, foi demonstrado a geometria.
Para adquirir conceitos geométricos os professores de matemático podem trabalhar em
conjunto com o professor de artes, utilizando um conteúdo que foi descrito aqui, presente em
várias expressões artísticas, em pinturas, o cubismo. Como foi descrito ao longo do trabalho, o
próprio nome já diz, cubismo vem da forma geométrica do cubo, percebendo desde a sua origem
suas raízes matemáticas. Sabemos da existência de inúmeros artista considerados cubistas,
tanto brasileiros como estrangeiros. Porém, neste trabalho foi focalizado a arte da grande pintora
brasileira Tarsila do Amaral, cubista e que com suas cores fortes, sem sombras, retratou a fauna
e a flora brasileira, além de promover um caráter crítico e social em suas obras.
Foi comprovado que há muito mais aproximação entre a arte cubista de Tarsila e os conceitos
geométricos não apenas nas citações de diversos autores pesquisados, mais também nas
descrições de algumas atividades práticas, que podem ser realizadas na sala de aula, com a
parceria dos professores dessas duas áreas de conhecimento.
Essas parcerias, essa interdisciplinaridade é muito importante atualmente, em face de uma
educação globalizada, inclusiva, que esteja mais próxima ao aluno, que seja
palpável, prazerosa e efetiva. Negar isso, com certeza é ir na contramão
desse tipo de educação, que se for realizada de forma adequada,
conseguirá desenvolver alunos que futuramente se tornarão cidadãos
mais capacitados, mais diversificados, mais críticos e emancipados.

30

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES
PARA A ÁGUA
RESUMO: Dependemos da água para viver. A água é fonte de vida. É importantíssimo que a
educação de forma interdisciplinar trate o assunto sobre o meio ambiente de maneira clara, com
o intuito de mostrar intensamente a importância da preservação dos mananciais. O presente
trabalho com o tema “PROBLEMAS E SOLUÇÕES PARA A ÁGUA”, tem o objetivo de apresentar
problemas que o mundo atual enfrenta em relação à falta de água, numa visão ampla que envolve a investigação das noções de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. Neste
trabalho pretende-se despertar os educandos para o problema da reutilização da água, informar
e sensibilizar sobre os problemas ambientais no planeta e suas possíveis soluções; fazer com
que alunos, educadores e sociedade conheçam e valorizem as leis da natureza e, além de tudo,
aprendam a cuidar dos recursos naturais do planeta promovendo o desenvolvimento sustentável.
Apresenta noções básicas de higiene para tentar diminuir o índice de doenças que são transmitidas pela água. Todo o artigo resume um processo de aprendizado que busca formar uma
consciência crítica, nos educandos, sobre a postura dos seres humanos e o Meio Ambiente.
Palavras-chaves: Água; Educação Ambiental; Educandos; Meio Ambiente; Higiene e Saúde.
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INTRODUÇÃO

P

retende-se, por meio da pesquisa, que seja investigada a questão dos cuidados e preservação
da água por meio de soluções que despertem a compreensão dos governantes, educadores
e alunos, no sentido de providenciar o consumo consciente desse recurso natural. Já
existe um despertar da sociedade e da comunidade quanto aos cuidados com a água, quanto
à preservação dos rios, lagos e mares, além da conscientização de todos de que a quantidade
de água potável disponível ao consumo humano é limitada e deve ser poupada e preservada.
Informar e movimentar a comunidade escolar em relação à importância da sustentabilidade e da
preservação dos recursos hídricos. Conscientizar e sensibilizar os cidadãos sobre os problemas
de nossa comunidade, reconhecendo seus valores, suas necessidades, suas responsabilidades.
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A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA
A água é importantíssima para o funcionamento da vida na Terra, para o funcionamento
do corpo humano, dos animais e de todas as
plantas e de quase tudo que existe. Este trabalho
foi desenvolvido em forma de pesquisa bibliográfica e webgráfica sobre a questão da necessidade, da importância, da sustentabilidade e do
futuro da água. Busca-se o objetivo de mobilizar
e conscientizar a sociedade e lideranças públicas na revitalização das possíveis estratégias
de cuidados e prevenção em relação ao uso e
manutenção da água potável (BRASIL, 2013).
O ensino do uso racional e a mudança na
forma de utilização do mais importante bem
natural do mundo providenciam a mudança de
maus e antigos hábitos, como o de usar mangueiras para regar jardins e lavar calçadas.

Deve-se investigar como as maneiras de armazenamento e de reutilização da água, nosso bem mais precioso, estão acontecendo.
A água é um recurso natural essencial, seja
como componente bioquímico dos seres vivos, como meio de vida de várias espécies
vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais e culturais e até como
fator de produção de vários bens de consumo final e intermediário (BRASIL, 2013).
Grande parte dos problemas ecológicos do
planeta Terra tem acontecido por falta da manutenção e preservação dos espaços coletivos do meio ambiente e em função das inovações científico-tecnológicas pelas quais o
mundo tem passado. Os avanços foram intensificados durante a História. O ser humano
tem a dificuldade de perceber a dependência
dos seres vivos em relação ao meio ambiente,
em especial, o caso da água (BRASIL, 2013).
O consumo de água no mundo se eleva de
maneira assustadora, principalmente devido ao aumento da população
no mundo. Os recursos tecnológicos e na área da saúde, por exemplo, ocasionaram um crescimento da
população mundial e de seus impactos sobre os recursos da Terra, particularmente por
meio da geração de energia elétrica e da produção de artigos industrializados. Nesse ritmo
de desenvolvimento, e sem a conscientização e
racionalização dos recursos naturais do planeta, logo teremos uma calamidade ecológica.
A água é um bem natural por representar um elemento da natureza indispensável à vida de todos os
seres aquáticos ou terrestres. Além de constituir o
ambiente natural dos organismos marinhos e de
água doce, a água compõe parte significativa das
células de todos os seres vivos e participa de todos os processos de transportes de alimentos no
interior dos organismos, bem como da formação
do sangue, das seivas e de outros componentes
líquidos dos animais e vegetais. Em relação às
aves e aos mamíferos, desempenha, ainda, papel
importante na manutenção de sua temperatura. Finalmente constitui regulador essencial do clima
de toda a terra (BRANCO, 2003, P. 87).

35

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

A água, assim como o Sol, é um recurso
natural indispensável à vida no planeta Terra.
Neste sentido, verifica-se a necessidade de
reconhecer os valores dos seres humanos e
ter cuidado com os outros e com o mundo.

adquiridos ao longo dos anos. Em todos os
lugares do planeta, onde há fábricas e produtos industrializados, as reservas de água estão sendo poluídas pelo esgoto doméstico e
industrial, além do lixo das áreas urbanas e
agrícolas contendo nitratos, pesticidas e outras
É importante levar para dentro da comuni- substâncias tóxicas que produzem doenças e
dade escolar a importância da sustentabilida- outros problemas diversos (BRANCO, 2003).
de, da preservação e o não desperdício dos
recursos hídricos. A conscientização e sensiDos problemas ambientais existentes, a pobilização diante dos problemas de nossa co- luição e o desperdício de água são os maiores.
munidade, reconhecendo seus valores, suas Precisamos aprender a utilizar adequadamente
necessidades, suas responsabilidades, é a água em nosso dia á dia, assim poderemos
ponto de concordância entre todos: precisa- desenvolver outras atitudes críticas e responsámos repensar todas as possibilidades de so- veis relacionadas à preservação da água. Na
luções para a preservação ambiental, princi- área rural, muitos não têm acesso à água trapalmente, no sentido de se preocupar com a tada, mas tem poços e nascentes, onde talvez,
sustentabilidade do planeta (BRANCO, 2003). a qualidade da água seja duvidosa. E sabe-se
que a água tratada é fundamentalmente imporObserva-se dia a dia, que mesmo sendo tante para a nossa saúde (BRANCO, 2003).
substância encontrada em abundância no
planeta, quanto maior o desenvolvimento e o
crescimento da população e das cidades, e
O PROBLEMA
quanto maior o crescimento industrial e econômico, menos se respeita o ciclo natural da
Como reconhecer a ação do homem na transágua e, com a iminente ameaça da falta de formação do meio ambiente refletindo no uso
água em decorrência da influência das ações racional da água e da preservação do meio-amhumanas, torna-se necessária a participação biente, como forma de garantir uma fonte futura?
ativa tanto do governo quanto da sociedade,
que devem em conjunto, adotar estratégias no
sentido de reverter esse processo por meio de
um trabalho de informação sobre a preservação, o uso e o desuso da água. É neste contexto que na escola também é necessário o
trabalho com os alunos e professores a fim
de que os mesmos se tornem agentes de sua
aprendizagem, além de auxiliar na realização
da função social da escola (BRANCO, 2003).
A população é quem sofre com os problemas do precário abastecimento de água tratada além de diversos outros problemas relacionados a essa questão. É necessário que
o conhecimento adquirido sobre sustentabilidade e sobre os perigos da falta de água no
mundo e no Brasil, leve alunos e professores
a aplicarem esses novos conceitos, alterando de forma consciente os hábitos negativos
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O CICLO HIDROLÓGICO

garantir a cota diária mínima de 50 litros de
água por pessoa. Com base nestes dados, em
2000, os 189 países membros da ONU assumiram como uma das metas de desenvolvimento
do milênio reduzir à metade a quantidade de
pessoas que não têm acesso à água potável e
saneamento básico até 2015 (BRASIL, 2013).

Segundo site “Brasil Águas”, cerca de dois
terços da superfície da Terra são cobertos pela
água, seja em estado líquido, seja em estado
sólido. Uma parcela significativa dessas águas
encontra-se sempre em circulação, sob a ação
do calor do sol e dos ventos. Essas águas se
Os cidadãos podem ajudar a manter o citransformam em vapor, constituindo o chamado
ciclo da água ou ciclo hidrográfico. Parte desse clo da água funcionando. Preservar o ciclo da
vapor é produzido também pela transpiração dos água é importante e, infelizmente, por causa
organismos vegetais e animais (BRASIL, 2015). dos desmatamentos, do asfaltamento de vias,
utilização do cimento para calçamento e consO ciclo da água é de importantíssimo para a truções entre outras situações, o ciclo hidrográmanutenção da vida no planeta Terra. O ser hu- fico está sofrendo alterações e isso prejudica
mano não faz ideia da quantidade de água que as populações que precisam criar soluções
a biosfera utiliza para sua sobrevivência. Um para os problemas originados pela falta de preexemplo é que uma única árvore de grande por- servação do ciclo, como por exemplo, a falta
te pode chegar a evaporar, num único dia, até de água em alguns lugares (BRASIL, 2013).
300 litros de água! O ciclo da água funciona asA importância do ciclo hidrográfico é vital
sim: A água dos oceanos, dos rios, dos lagos,
da camada superficial dos solos e das plantas para a biosfera (o conjunto dos seres vivos da
recebe o calor do sol e evapora formando um Terra e seu habitat). Num só dia, uma árvore
vapor que sobe e se encontra com camadas de grande porte pode chegar a evaporar até
de ar mais frio na atmosfera (BRASIL, 2015). 300 litros de água. Nas partes mais altas, a
atmosfera fica tão fria que o vapor se condensa
A partir daí, formam-se as nuvens, que ao em pequenas gotas de água, flocos de neve
atingirem o momento correto, condensam-se, e cristais de gelo, que formam as nuvens. Ao
ou seja, tornam-se cada vez mais líquidas, até serem levadas pelo vento para regiões mais
se precipitam em forma de chuva, neve ou gelo frias, ocorrem as precipitações de chuva, neve
(granizo). O vapor de água que sobe para a ou granizo. Se no momento da precipitação
formação das nuvens também é proporcionado as camadas inferiores da atmosfera estão
pela transpiração de todos os animais e também mais quentes, a água cai em forma de chudos vegetais. Na Natureza, a água se encontra va. Se a temperatura perto da superfície estiem constante circulação. O ciclo da água ou ver abaixo de zero, a precipitação se dará sob
ciclo hidrológico não para. Parte dessa água é a forma de neve ou granizo (BRASIL, 2013).
recebida pelo solo, outras partes vão escorrer
A água no estado líquido ocupa os oceanos,
até os rios e outras correntes de água, mais
uma parte volta a evaporar e reiniciar esse ciclo lagos, rios, açudes etc. De modo contínuo e
constante. As partes recebidas pelo solo vão lentamente, à temperatura ambiente, acontece
irrigar matas e florestas, além de abastecer os a evaporação, isto é, a água passa do estado
reservatórios de água do subsolo, que por sua líquido para o gasoso. Quanto maior for a suvez, abastecem os rios e lagos (BRASIL, 2013). perfície de exposição da água (por exemplo,
um oceano ou nas folhas de árvores de uma
As projeções da Organização das Nações floresta), maior será o nível de evaporação.
Unidas indicam que, se a tendência continuar, Quando o vapor de água entra em contato com
em 2050 mais de 45% da população mundial as camadas mais frias da atmosfera, a água
estará vivendo em países que não poderão volta ao estado líquido, isto é, gotículas de
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água ou até minúsculos cristais de gelo se concentram formando nuvens. Ao se formar nas
nuvens um acúmulo de água muito grande, as
gotas tornam-se cada vez maiores, e a água se
precipita, isto é, começa a chover. Em regiões
muito frias da atmosfera, a água passa do estado gasoso para o estado líquido e, rapidamente, para o sólido, formando a neve ou os granizos (pedacinhos de gelo), (BRASIL, 2013).

mento de esgotos, o que agrava ainda mais
as condições desse rio, pois se concentra carga em um só ponto. Em algumas situações,
é construída a estação, mas a rede não coleta o esgoto completamente porque existe um
grande número de ligações clandestinas de
esgoto no sistema pluvial. A infiltração pelo
solo não existe e a vazão de água subterrânea se reduz, agravando as estiagens. Muitos dos rios das cidades escoam esgoto, já
A água da chuva e da neve derretida se in- que, devido à urbanização, grande parte da
filtra no solo, formando ou renovando os len- precipitação escoa diretamente pelas áreas
çóis freáticos. As águas subterrâneas emer- impermeáveis para os rios (BRASIL, 2015).
gem para a superfície da terra, formando as
nascentes dos rios. Assim o nível de água dos
Infelizmente, os grandes investimentos hoje
lagos, açudes, rios etc. é mantido. Além do existentes nos programas de recuperação amque é ingerido pela alimentação, os animais biental das metrópoles brasileiras estão ainda
obtêm água bebendo-a diretamente. Devolvem no estágio de reduzir somente a carga do resía água para o ambiente pela transpiração, pela duo cloacal. O lixo, juntamente com a produção
respiração e pela eliminação de urina e fezes. de sedimentos e com a lavagem das ruas, exige
Essa água evapora e retorna à atmosfera. No procedimentos de combate criativos com cusnosso planeta, o ciclo de água é permanen- tos razoáveis para se evitar que, no início do pete. O ciclo da água é de extrema importância ríodo chuvoso, a qualidade dos cursos d’água
para a manutenção da vida no Planeta ter- seja ainda mais deteriorada (BRASIL, 2015).
ra. É através do ciclo hidrológico que ocorre
a variação climática. É responsável também
Isso significa que não existe uma política de
pela criação de condições para o desenvolvi- cuidados, inclusive com os mananciais e fonmento de plantas e animais e o funcionamen- tes, quanto mais com os rios, que já estão corto de rios, oceanos e lagos (BRASIL, 2013). rendo, cheios de lixo. A qualidade da água distribuída à população depende de uma série de
A FALTA DE SANEAMENTO NOS RIOS fatores naturais e dos serviços requeridos ao
longo dos processos de captação e tratamenDO PAÍS
to. Assim, a água captada de mananciais localiUma grande parte das cidades brasileiras ain- zados em bacias hidrográficas bem protegidas
da não chegou ao estágio de se preocupar com onde a vegetação natural encontra-se preservaa despoluição dos rios e lagos, já que o esgoto da não havendo instalação de processo erosicloacal é ainda o problema maior. No entanto, vo acelerado na área, com pouca ou nenhuma
durante uma cheia urbana as cargas poluen- atividade antrópica (loteamentos, desmatamentes dos rios e dos lagos podem chegar até a tos, criação de animais, atividades agrícolas,
80% da carga do esgoto doméstico. A maioria extração de areia / cascalho, deposição de lixo,
dos rios que atravessam as cidades brasileiras etc.) será uma água de boa qualidade e quanestá com este tipo de problema, que é consi- tidade. Esta será facilmente tratável, como conderado o maior problema ambiental brasileiro. sequência os custos operacionais poderão ser
Essa deterioração ocorre porque a maioria das reduzidos em função dos processos simplificacidades brasileiras coleta incorretamente ou dos envolvidos no tratamento (BRASIL, 2015).
nem tem tratamento de esgotos domésticos;
O esgoto é jogado nos rios (BRASIL, 2015).
Se existe rede, não tem estação de trata38
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ENCHENTES E SECAS: ÁGUA E
MUITO LIXO
No Nordeste brasileiro, as secas, principalmente, são eventos sempre aguardados. E já
existem programas específicos e ações isoladas ou pontuais para possíveis soluções desse
problema, mas não há um programa regional
preventivo de minimização dos seus impactos
para a população. Há um grande risco de a falta
de água se transformar numa crise mundial profunda, justamente por causa do crescimento populacional desregrado, pelas mudanças climáticas, pela contaminação das fontes e pelo uso
indevido, além do desperdício (BRASIL, 2015).
Além do Nordeste brasileiro, há diversos lugares do mundo onde a falta de água acontece. E por conta da falta de água acontece um
êxodo da população que migra para os grandes centros urbanos causando outros problemas sobre os quais já se tem discutido neste
trabalho e que é sempre alvo de políticas públicas. Já no sudeste e sul do país, uma situação inversa, uma das grandes calamidades
que a população enfrenta é o fenômeno das
enchentes urbanas. Elas têm o resultado das
ocupações inadequadas do leito maior dos
rios e da urbanização das cidades. Anualmente, o Brasil perde altas quantias, provavelmente superiores a um bilhão de dólares,
de acordo com a avaliação da Gestão
de Águas no Brasil (BRASIL, 2013).

Existe uma combinação de falta de conhecimento e de interesse na solução desses problemas, na medida em que, ocorrendo o evento, é declarado estado de calamidade pública.
Nesse caso, o município recebe recursos sem
que seja necessária concorrência pública para
o dispêndio ou controle dessa situação. Políticas de controle são praticamente inexistentes
e as que existem são totalmente equivocadas,
por isso que tem aumentado os prejuízos nas
cidades. O problema não está na quantidade
de água que temos, mas na forma que a utilizamos ou desperdiçamos o que torna a crise de água muito importante (BRASIL, 2013).
Com esse tipo de ação, dificilmente serão implementados programas preventivos eficientes,
que, na sua maioria, não envolvem obras estruturais, mas regulamentação do uso do solo, o
que geralmente é politicamente pouco “rentável”. Uma potencial calamidade devido às enchentes é o rompimento de barragens, apesar
do pequeno risco. Não existe regulamentação
nem programa preventivo de segurança das
barragens. Situação preocupante na medida em
que um evento dessa natureza em um sistema
de cascata de barragens poderá produzir um
cenário desastroso caso não existam programas preventivos de minimização de impactos.
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Na cidade de Mariana em Minas Gerais a
barragem do Fundão se rompeu e transbordou para a de Santarém, ambas ficam no
subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do
centro do município de Mariana, cidade histórica mineira a 124 km de distância de Belo
Horizonte. De acordo com o IBAMA, o volume
extravasado foi estimado em 50 milhões de
metros cúbicos, quantidade que encheria 20
mil piscinas olímpicas. O subdistrito de Bento
Rodrigues foi tomado pela água e pela lama
e ficou devastado. Pessoas tiveram que abandonar suas casas, animais e automóveis foram perdidos. Além disso, localidades além
deste subdistrito foram afetadas. Faltou água,
peixes morreram. Isso sem falar nas mortes e
desaparecimento de pessoas. Essa e outras
crises acontecem por conta do mau gerenciamento dos recursos hídricos (BRASIL, 2015).

MANANCIAIS, CHUVAS E FONTES
Um manancial de abastecimento público é a
fonte de água doce superficial ou subterrânea
utilizada para o consumo humano ou desenvolvimento de atividades econômicas. As áreas contendo os mananciais devem ser alvo de
atenção específica, contemplando aspectos legais e gerenciais. A falta de cuidados com essa
situação resulta na baixa qualidade da água
distribuída, expondo uma parcela significativa da população a doenças (BRASIL, 2015).
Dentre as muitas situações que causam degradação das áreas de mananciais, podem
ser destacadas: ocupação desordenada do
solo, em especial áreas vulneráveis como as
APP; práticas inadequadas de uso do solo e
da água; falta de infraestrutura de saneamento
(precariedade nos sistemas de esgotamento
sanitário, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos); superexploração dos recursos hídricos; remoção da cobertura vegetal; erosão
e assoreamento de rios e córregos; e atividades industriais que se desenvolvem descumprindo a legislação ambiental (BRASIL, 2015).

O ser humano precisa beber de dois a quatro litros de água por dia para matar a sede e
se manter hidratado, segundo dados da OMS
(Organização Mundial da Saúde). A água é,
indiscutivelmente, um recurso natural que faz
parte de todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento da agricultura
e indústria até os valores culturais e religiosos
da sociedade. A alimentação das pessoas
requer, também a cada dia, entre dois mil e
cinco mil litros de água, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e Agricultura (FAO). Segundo a entidade, são
necessários entre mil e três mil litros de água
para produzir apenas um quilo de arroz - enquanto um quilo de carne bovina requer entre
12 mil e 21 mil litros de água (BRASIL, 2015).
O mundo todo está repleto de água por todos
os lados, inclusive a água da chuva, que nunca
para. Coletar água da chuva não significa apenas conservação dos recursos hídricos, significa também conservação de energia, já que
o montante de energia necessário para operar
um sistema de água centralizado construído
para tratar e bombear água através de uma
vasta rede não é utilizado. Vale ressaltar que a
água de chuva, de acordo com a norma ABNT
15527, somente pode ser usada para fins diversos em ambientes urbanos (não deve ser
usada para beber, banho, lavagem e cozimento
de alimentos). A água da chuva pode ser desviada para reservatórios, principalmente as que
caem em coberturas de prédios e casas. Mas,
para efetivar a captação da água da chuva é
necessário que se projete corretamente levando-se em conta o sistema de coleta da água
de chuva que cai no telhado (BRASIL, 2015).
Existem discussões sobre ecologia e a água
no mundo todo. Professores de Geografia falam sobre o abastecimento e o tratamento da
água e da importância da proteção dos mananciais. No século XXI a escassez de água
é o principal problema a ser enfrentado pela
humanidade. A crise no abastecimento de
água poderá matar de sede, milhões de pessoas no mundo. A falta de água afeta todo o
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desenvolvimento social e econômico e o rumo
das relações entre as nações. Existe, portanto, uma grande necessidade de administrar
melhor as fontes de água, os mananciais e a
possível, embora difícil coleta das águas pluviais. Isso tudo posto em conjunto com um
consumo equilibrado e investimentos que visem o futuro das populações (BRASIL, 2015).

SUSTENTABILIDADE, A SOLUÇÃ.
A água é um dos elementos de maior importância para todas as formas de vida na
Terra. Pesquisas e relatórios de empresas
mundialmente responsáveis por essas informações, há décadas, afirmam que as reservas de água estão diminuindo, enquanto o
consumo cresce. Isso indica fatalmente que
em pouco tempo a água potável ou utilizável
pelo ser humano pode acabar (BRASIL, 2015).
A educação ambiental pretende proporcionar conhecimento à população. Seu objetivo
está fundamentado em proporcionar à sociedade uma compreensão crítica e participativa da necessidade do uso racional e sustentável da água e também de outros recursos.
Sustentabilidade e racionamento são as iniciativas que mais condizem com o contexto
em que vivemos o mundo de hoje, e a água
neste cenário pode ser tomada como o personagem mais importante em matéria de
conservação e preservação (BRASIL, 2015).

para além da funcionalidade e beleza, precisam
ter sustentabilidade. A água, por exemplo,
pode gerar energia e ser reaproveitada numa
obra, dessa forma, essa edificação poderá
colaborar com a sustentabilidade. Construir
empreendimentos que possibilitam a economia de
água e energia elétrica, por exemplo, fazem parte
da proposta de ser sustentável (BRASIL, 2015).
O futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes
promessas e grandes perigos, ao mesmo tempo
em que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil. Precisamos nos unir e somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global,
baseada no respeito pela natureza, nos direitos
humanos universais, na justiça econômica e numa
cultura da paz. A sustentabilidade considera os
princípios: Trabalho, Pesquisa, Direitos Humanos e
socioambientais, possibilitando o alcance da meta
da formação humana na sua totalidade, além do
reconhecimento e valorização do nosso estudante
no contexto de suas diversidades (BRASIL, 2014).
Materiais podem ser reaproveitados, a tecnologia pode ser utilizada como aliada na criação
de dispositivos que aproveitem os recursos naturais, como água da chuva e iluminação solar, entre outras situações que podem e precisam ser
colocadas em prática com urgência. Como se
pode perceber, não é apenas um fator, mas são
vários: crescimento populacional, melhorias no padrão de vida da população, crescimento do consumo de água, mudanças alimentares e aquecimento do planeta, entre outros (BRASIL, 2014).

Com o conhecimento adquirido, por
sua vez, envolvendo comunidade,
órgãos públicos e outras instituições,
tenta com sucesso insuficiente,
por enquanto, alcançar o objetivo
de mobilizar e conscientizar a
sociedade e as lideranças políticas
para o uso racional e sustentável da
água doce. Cuidar da natureza e do
meio ambiente e, nesse caso, da água,
preservar e cuidar do meio ambiente é
trabalho árduo e diário. Como se pode verificar
é muito mais difícil preservar do que poluir.
É necessário conscientizar as pessoas de que
as construções atuais devem ser planejadas,
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as hidrelétricas e, por ser uma geração de
energia mais cara, os custos acabam passanComo a ideia principal é valorizar e economi- do para o consumidor final (BRASIL, 2014).
zar o máximo possível do nosso maior patrimôOutra fonte de energia que está crescendo
nio que é a água, o (NOS: Operador Nacional
do Sistema Elétrico), elevou a carga de energia no país e que não utiliza a água como recurelétrica proveniente das usinas termelétricas so natural é a energia eólica, que é a transpara suprir o baixo potencial das usinas hi- formação do vento em energia útil. Usa-se a
drelétricas, que estão com os reservatórios de energia eólica para produzir energia elétrica
água com níveis muito baixos (BRASIL, 2014). e mecânica. O vento gira uma hélice gigante
conectada a geradores que produzem eletriciO sistema brasileiro de produção de ener- dade, esse sistema é conhecido como turbina
gia depende em 91% da energia hidrelétrica, de vento. Mesmo a energia eólica é muito mais
mas tem planejado a sua diversificação com cara que a energia gerada por uma hidrelétritermelétricas a gás para os próximos anos. ca, portanto, mesmo sendo um recurso que
Mesmo assim, a quantidade de resultado de contribui muito para a diversificação da matriz
produção manterá uma parcela muito grande de energia elétrica e adquirir energia renovável,
de responsabilidade para as hidrelétricas. Ob- está longe de ser a substituta das hidrelétricas,
serva-se, ainda, que poderá existir um atraso além de ser muito mais cara (BRASIL, 2014).
na conclusão das térmicas devido à demanda
Quando falta água, os custos, para consedos fabricantes de equipamentos, aumentando
o risco de falta de energia. Associado ainda ao guir energia elétrica de outras fontes como as
risco de falha deve-se considerar que, desde termelétricas ficam muito caras, na casa dos
1970, os rios das regiões Centro-Oeste, Sul e bilhões de reais. Essa conta chega à casa de
Sudeste apresentam vazão média cerca de 30% cada consumidor e esse, com certeza é mais
maior que a do período anterior de 30 anos. O um motivo para se trabalhar a educação amque significa que, para a mesma capacidade biental e a sustentabilidade desde cedo e de
instalada, tem sido possível gerar mais ener- todas as formas para alcançarmos o ideal
gia, com menor risco de falha (BRASIL, 2014). de consumo regrado com economia e cuidados com o meio ambiente (BRASIL, 2014).
As últimas análises climáticas têm identificaA ÁGUA E A HUMANIDADE
do tendência climática de variação climática
de 20 a 30 anos, indicando que as condições
Por muitos milhares de anos, a humanidade
climáticas podem retornar ao patamar anterior
(na África, depois de 70, as precipitações e acreditava que a água era um recurso infinito,
vazões são muito menores, o que tem provo- mas percebemos que não é bem assim. Esta
cado efeitos significativos na sociedade). Essa ideia tinha como base a abundância deste reforte dependência do sistema de produção curso natural na Natureza e hoje percebemos
de energia à climatologia, assim como o au- que isso pode mudar com resultados negamento da demanda com reduzida ampliação tivamente significativos para todos os seres
da oferta, podem criar condicionantes desfa- humanos. Usamos a água para tudo. Desde
voráveis ao desenvolvimento econômico bra- lavagem de nossas roupas e nossos utensísileiro. Como se pode ver, sem a água, falta lios pessoais para nossa higiene pessoal, até
para preparar nossos alimentos além de lima energia e a saúde, além de que a própria
peza de nossas casas. Haveria muita informacomunidade científica já vem declarando que
ção para a confecção de muitos livros somente
a água potável será cada vez mais difícil de
com as utilizações dessa substância tão imser encontrada. Além disso, as alternativas
portante para a humanidade (BRASIL, 2014).
energéticas viáveis são muito mais caras que

ENERGIAS HÍDRICAS
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A água potável é um recurso renovável, porém
seu uso inadequado pode afetar o ciclo hidrológico mundial. Quando isso acontecer não haverá como satisfazer as necessidades humanas
de maneira sustentável. O tema é tão importante
que se percebe um número crescente de pesquisas existentes no campo da Educação Ambiental. Um dos maiores gastões da riqueza que
é a água é a nossa indústria. A cada 100 litros
de água doce consumidos no mundo, 65 litros
vão para a atividade agrícola, ou seja, de todo o
consumo de água do planeta, 65% são utilizados
na agricultura, 25% nas instalações industriais e
apenas 10% são destinados para fins urbanos.
A água, esse recurso natural e essencial para
a existência e sobrevivência da vida no planeta Terra, é perdida e desperdiçada na indústria
de maneira quase irreversível (BRASIL, 2014).
A Terra, planeta em que vivemos, é coberta
por esse líquido essencial à vida. Na superfície da Terra, aproximadamente 97% da água
é salgada, e menos de 3% são de água doce.
Desses 3%, 77% estão congelados e 22%
são de águas subterrâneas, restando 1% de
rios e lagos (CORSON, 2002). A importância
da água no desenvolvimento da humanidade
é indiscutível. Sem ela a vida jamais existiria.
Num futuro próximo ou distante, e desde as
mais antigas civilizações, depende-se da água
para realizar tarefas ligadas à existência do ser
humano. A água é o único recurso natural no
planeta que tem a ver com todos os aspectos
da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial até os valores religiosos
e culturais em todas as sociedades. Utilizamos a
água para tudo; trabalho, lazer, esportes, festas e
saúde, entre outras coisas! Por isso, a conscientização e a educação do povo consumidor, são
fundamentais. Tratar do assunto da preservação
da água faz com que os alunos e professores expressam uma consciência e uma preocupação
em economizar a água, entendendo que o assunto é muito importante. A pouca quantidade e a
poluição das águas são os problemas que mais
preocupam os ambientalistas. Os países que
correm o maior risco em relação à falta de água
são os que estão em desenvolvimento, pois têm
a maior taxa de crescimento (BRASIL, 2014).

A água utilizada na agricultura, municípios e
indústrias está rapidamente destruindo as reservas de água doce em todo o mundo. Se uma
fração de 10% da água utilizada na agricultura fosse poupada com a utilização de técnicas
mais modernas de irrigação, seria possível duplicar a quantidade para o consumo doméstico
em âmbito mundial. Uma grande quantidade de
doenças estão associadas à água não tratada,
saneamento ineficiente e falta de conhecimento
de higiene. Cerca de um quarto da população
mundial não tem acesso à água potável de boa
qualidade. Mais de 25 milhões de pessoas morrem anualmente vítimas de doenças transmitidas pela água (CORSON, 2002). É claro que a
maior utilidade da água não é transmitir doenças,
mas sim, serve para transmitir vida! A água é o
meio mais importante para promoção da saúde,
qualidade de vida, boas condições de higiene e
saneamento básico. No corpo humano a água
funciona como condutor e veículo de troca de
substâncias, além da manutenção da temperatura entre outras funções vitais (CORSON, 2002).
O relatório sobre o tratamento da água no
mundo, da Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO),
lançado no terceiro fórum mundial da água, em
Quioto, no Japão, em 2003, afirma que nossas
reservas de água estão decrescendo, enquanto
a utilização desenfreada e descontrolada cresce, projetando que, em longo prazo, bilhões
de pessoas não terão acesso à água de boa
qualidade. Muitas das principais doenças que
a humanidade sofre podem ser veiculadas
pela água como por exemplos, a leptospirose, a hepatite, a febre tifóide, a cólera, parasitoses intestinais, ascaridíase, amebíase, giardíase e esquistossomose (SCHECHTER, 1998).
Nosso corpo é composto em até 70% de água.
A própria Terra é um planeta que contém 70% de
sua superfície constituída de água. A água é um
dos recursos mais abundantes do planeta. Temos
até mesmo um dia para comemorar sua existência, dia 22 de março, dia mundial da água; Ela talvez seja um bem tão caro, importante e, tão procurado, quanto o petróleo (SCHECHTER, 1998).
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27 % dos recursos hídricos brasileiros estão
disponíveis para as demais regiões, onde resiO Brasil possui uma área enorme de apro- dem 95% da população do país (LIMA, 1999).
ximadamente 8.514.876 km2 (fonte: IBGE)
e mais de 202 milhões de habitantes (IBGE
Não só a quantidade de água, mas tam2014), o Brasil é hoje o quinto país do mundo,
tanto em extensão territorial como em popula- bém, o tratamento da água é bem mal distrição, de acordo com dados do MMA (Ministério buído no Brasil. No Sudeste, cerca de 90%
do meio Ambiente). Considera-se que as ações dos domicílios são atendidos pela rede de
do ser humano que influenciam a qualidade da distribuição e tratamento de água, enquanágua são diversas, entre elas, podemos des- to que no Nordeste a distribuição atende
tacar o lançamento de cargas e dejetos nos apenas 58% dos domicílios (LIMA, 1999).
sistemas hídricos, a produção de poluição
“O uso eficiente que se pode fazer dos recurambiental, nos mares e nos rios, os desmatamentos e queimadas, a destruição da camada sos hídricos mediante técnicas adequadas é de
de ozônio, a alteração do uso do solo rural e imenso valor” (CDMAALC, 1990). Não se deve
urbano (como já foi comentada em outro tópi- priorizar apenas a obtenção de um produto final e
co) e as modificações no sistema fluvial. Além da qualidade desse produto, mas deve perceber
disso, a qualidade das águas depende das que é muito importante ter a preocupação com a
condições geológicas, geomorfológicas e de manutenção do meio ambiente onde se localiza.
cobertura vegetal, da bacia de drenagem, do “considerar a política hídrica como instrumento
comportamento dos ecossistemas terrestres e básico para o desenvolvimento sustentável, bem
de águas doces e, tudo isso é resultado das como a necessidade de tornar essa política peça
ações do ser humano na natureza (IBGE 2014). central da administração ambiental” (CDMAALC,
1990, p.66).
O Brasil, maior país da América do sul, é um
privilegiado em relação aos recursos aquáticos disponíveis. Temos mais água
que a maioria dos países do mundo. Aproximadamente 13% da água
doce do mundo inteiro está neste
país. Infelizmente a água doce não
está disponível para todos igualitariamente. Mais de 73% dessa
água se encontra na Amazônia,
de acordo com dados do site
do Ministério do meio Ambiente.
Dessa forma, Alguns lugares do país
tem água em abundância e é alto o índice de
desperdício, enquanto em outros lugares pessoas e animais morrem de sede (IBGE 2014).

ÁGUAS DO BRASIL

Acontece também que o consumo da água
não é igualitário no mundo todo, por exemplo,
na Europa, que tem apenas 8% da possibilidade de água utilizável, se gasta em torno de 150
litros de água por dia; no entanto um indiano
gasta apenas 25 litros de água por dia. Apenas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo em questão tratou do assunto da situação do desenvolvimento sustentável e da iminente
problemática da falta de água no mundo. Através da compreensão dos cuidados e preservação com
a água, foi sugerido o desenvolvimento de habilidades e reflexões que levem alunos e professores a
conhecerem quais sejam as propostas e ações integradas envolvendo a parceria entre instituições e
organizações sociais, além da necessária participação efetiva de órgãos do Governo.
A água é um patrimônio da humanidade, todos necessitam dela de alguma forma na natureza.
Conclui-se que devemos criar e colocar em prática, um processo de educação ambiental, voltada para
o uso responsável e para a sustentabilidade. Também fazer com que agricultores entendam que sem
a água, caso não seja usada com responsabilidade, ficarão, eles mesmos, sem poder exercer sua
atividade.
A convivência entre os seres humanos, os animais e o meio ambiente deve ser saudável. Descobriuse que nosso envolvimento com o planeta, com a Natureza, e com os recursos existentes no meio
ambiente nunca tinha sido saudável. Todos os esforços em conquistar novos conhecimentos devem ser
direcionados à busca por uma mudança nas atitudes e comportamentos que nos ajudem a encontrar
um caminho para uma atuação mais consciente e responsável em relação ao meio ambiente. A partir
da conscientização desses problemas é que já estão se desenvolvendo planos e atitudes que nos
permitem reduzir o desperdício e dessa forma, proteger o meio ambiente e, nele, o nosso maior tesouro:
a água potável.
Portanto, a implantação de Programas e Planos com o objetivo de proteger os mananciais, rios e
lagos, se constitui em importante instrumento que precisa ser adotado por Companhias de Saneamento.
A busca incessante por lucros desenfreados e a utilização da água e do solo sem se importar com
a sustentabilidade do ecossistema trás problemas para o planeta todo. É necessário proteger os
mananciais e as bacias hidrográficas, temos que nos antecipar à crise que está por vir. É preciso
explicar para a população que todos precisam atender à necessidade da economia da água. Seja pelas
vias escolares, midiáticas, entre outras, além de usar incentivos e taxação para reduzir o desperdício.
O uso de água reciclada, por exemplo, aumenta a disponibilidade de água tratada para o consumo
da população e gera lucros para as empresas. Não dá pra depender somente das chuvas e dos
recursos naturais. Os sistemas que já estão funcionando devem ser intensificados e, novas estruturas
e ideias devem ser colocadas em prática. Foram abordados temas que tem a intenção de demonstrar
a importância da preservação e uso controlado dos recursos hídricos, tendo em vista que uma das
maiores preocupações da humanidade nos dias atuais é a escassez desse bem indispensável para a
vida na Terra. O que deixaremos para nossos filhos e netos depende muito do que estamos fazendo
e preparando hoje. Tanto dentro da nossa casa, com a economia residencial, sem o desperdício, ou
na empresa onde trabalhamos, ou em qualquer outro lugar, onde temos contato com a água e com o
meio ambiente.
Todos devem buscar conhecimento e divulgar as informações que farão diferença nas práticas e na
procura de soluções para os cuidados com a água, líquido tão precioso e fundamental para a existência
de vida no planeta Terra. Dessa forma Educação Ambiental, Sustentabilidade,
cuidados com a água, são palavras que devem andar juntas e nos remeter às
práticas que aplicadas em conjunto e em vários níveis da sociedade.
Por meio desta pesquisa, conseguimos verificar alguns dos problemas
que produzem resultados significativos, tanto negativos como positivos,
no meio ambiente e, seguramente, farão parte dos resultados obtidos
que se seguirão nos próximos anos. Observou-se a necessidade de
um olhar cada vez mais aprofundado sobre a estrutura mental atual e
consciência de cada indivíduo, no sentido de olhar para os problemas que
envolvem o meio ambiente e o uso da água de forma racional. Modificando
o pensamento e a cultura do desperdício e do mau aproveitamento da água
conseguiremos alcançar as metas demonstradas neste trabalho.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: O brincar é o principal modo de expressão da criança, a ferramenta por excelência para a criança
aprender a criar cultura, a viver e a revolucionar seu desenvolvimento. Assim, este artigo, procurou discutir
o conceito e a importância da brincadeira, do brinquedo e jogos, colocando em evidência o papel da instituição de educação infantil em criar espaço para que o lúdico faça parte do cotidiano escolar. É necessário que
o professor procure ampliar cada vez mais as vivências da criança com o ambiente físico, com brinquedos,
brincadeiras e com outras crianças, assim, apresentamos fundamentações teóricas e experiências , no intuito
de subsidiar o trabalho do educador que atua com criança. Enfatizamos a necessidade de um projeto onde os
interesses das crianças são levados em consideração.

Palavras-chaves: Lúdico; Jogos; Brincadeiras; Educação Infantil; Projetos.
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INTRODUÇÃO

C

onforme a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, artigo 29:
A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL,
1996).
A educação infantil vive um período bastante agitado, porém muito rico, onde as novas perspectivas em relação ao desenvolvimento infantil têm aberto interessantes possibilidades de promover a aprendizagem e o desenvolvimento de crianças pequenas em ambientes de educação
coletiva. Almeida (1995, p. 41) relata que:
A educação lúdica contribui e influencia na formação da criança, possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto espírito democrático
enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. A sua prática exige a participação
franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso
de transformação e modificação do meio (ALMEIDA, 1995, p. 41).
Kishimoto (2002, p. 21) discorre que:
[...] hoje a imagem da infância é enriquecida também, como auxílio de concepções psicológicas e pedagógicas, que reconhecem o papel do brinquedo e brincadeiras no desenvolvimento e na construção do conhecimento infantil (KISHIMOTO, 2002, P. 21).
De acordo com Oliveira (2000, p.158):
O ambiente, com ou sem o conhecimento do educador, envia mensagens e, os que aprendem,
respondem a elas. A influência do meio através da interação possibilitada por seus elementos é
contínua e penetrante. As crianças e ou os usuários dos espaços são os verdadeiros protagonistas da sua aprendizagem, na vivência ativa com outras pessoas e objetos, que possibilita descobertas pessoais num espaço onde será realizado um trabalho individualmente ou em pequenos
grupos (OLIVEIRA, 2000, P.158).
Sendo assim, podemos afirmar que o educador que atua na educação infantil deve pensar em
uma proposta que envolva a organização de condições para que as crianças interajam com os
adultos e outras crianças em diversas situações, para que construam significações acerca do
mundo e de si mesmas, enquanto desenvolvem formas diferentes de sentir, pensar e solucionar
problemas com autonomia e cooperação. Neste sentido, Lima (2001, p.27), afirma:
Consciente da importância da ação que realiza, possibilitando imediações de várias naturezas,
o adulto passa a atender os processos da criança com um significado que só pode ser construído tendo como referencial a criança no período de formação em que ela está e não no adulto
feito que será (LIMA, 2001, p. 27).
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A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
PESSOAL E DE SOCIABILIDADE

É fato que permanece o problema relativo
aos conhecimentos específicos. Se não do
ponto de vista do ensino, pois não é o objetivo
da educação infantil ensinar conteúdos,
pelo menos o problema se coloca do ponto
de vista da formação de professores de
creche e de pré-escola, pois a se considerar
a multiplicidade de aspectos, saberes e
experiências exigidos pela criança, colocam-se
em questão quais domínios necessariamente
devem fazer parte da formação do professor
neste âmbito (ROCHA, 1999, p. 62).

A proposta pedagógica da instituição de
educação infantil deve ter a preocupação
de valorizar nas crianças, a construção de
identidade pessoal e de sociabilidade, o
que geralmente envolve um aprendizado
de direitos e deveres, além de considerar a
importância dos aspectos socioemocionais
na aprendizagem e a criação de um ambiente
interacional rico de situações que provoquem a
atividade infantil, a descoberta, o envolvimento
Segundo Oliveira (1995) “a promoção de
em brincadeiras e exploração com os
companheiros. Segundo Lima (2002, p. 6): atividades que favorecem o envolvimento da
criança em brincadeiras, principalmente a criação
[...] a experiência escolar insere-se em um de situações imaginárias, tem nítida função
processo contínuo de desenvolvimento do pedagógica.” Conforme Brasil (1998, p. 22, 2 v):
sujeito que se iniciou antes de sua entrada na
instituição. Todas as experiências vividas na
escola ganharão significado quando articuladas
ao processo global de desenvolvimento do
indivíduo e não quando concebidas como um
aglomerado de experiências vividas somente
no âmbito escolar... a escola não é um espaço
independente da socialização e aprendizagem,
mas um espaço que vem se somar aos outros
nos quais o ser humano transita, os quais de
uma forma ou de outra, já imprimiram certas
marcas nas formas de atividade que o indivíduo
realiza e no uso que ele faz tanto dos sistemas
expressivos, como simbólicos (LIMA, 2002, p. 6).
È importante que o educador priorize o
desenvolvimento da imaginação, raciocínio e
linguagem, que são instrumentos essenciais
para a criança se apropriar de conhecimentos
elaborados em seu meio social educando
as crianças para a cidadania, pois Kishimoto
(1998) afirma que “ao permitir a manifestação
do imaginário infantil, por meio de objetos
simbólicos dispostos intencionalmente, a
função pedagógica subsidia o desenvolvimento
integral da criança”.Muitos educadores,
até mesmo os que atuam em creches com
bebês, priorizam a transmissão de conteúdos,
porém, conforme Rocha (1999, p.62):
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Brincar é uma das atividades fundamentais
para o desenvolvimento da identidade e da
autonomia. O fato de a criança, desde muito
cedo, poder se comunicar por meio de gestos,
sons e mais tarde representar determinado
papel na brincadeira faz com que ela desenvolva
sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças
podem desenvolver algumas capacidades
importantes, tais como a atenção, a imitação, a
memória, a imaginação. Amadurecem também
algumas capacidades de socialização, por meio
da interação e da utilização e experimentação de
regras e papéis sociais (BRASIL, 1998, p. 22).
As crianças aprimoram-se como pessoa
conforme participam de situações diversas
envolvendo número variado de crianças
em tarefas e locais muito diferentes,
estabelecendo relações onde manifestam
afetos e são objeto de consideração das
demais, sendo assim, é necessário que o
educador tenha como objetivo educar para
cidadania. Oliveira (2002, p. 52) comenta:
Educar para a cidadania envolve a formação
de atitudes de solidariedade para com os
outros, particularmente com aqueles
em
dificuldade de superação de atitudes egoístas;
implica fazer gestos de cortesia, preservar o
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coletivo, responsabilizar-se pelas próprias
ações e discutir aspectos éticos envolvidos em
determinada situação. Inclui para cada criança,
poder se expressar e respeitar a expressão do
outro em relação a sentimentos, idéias, costumes,
preferências, ser aceita em suas característica
físicas e morais (OLIVEIRA, 2002, p. 52).
Assim, podemos afirmar que crianças podem
ser ajudadas pelo professor a construir tal
ambiente interativo e, à medida que crescem,
podem aprender a conversar sobre como cada
uma delas percebe seu comportamento e os
dos colegas e refletir sobre a amizade e o
coleguismo. Segundo São Paulo (2008, p. 50):
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negociadoras e tolerantes por parte das
crianças. Segundo o Brasil (1998a, p. 31-32):
O âmbito social oferece, portanto, ocasiões
únicas para elaborar estratégias de pensamento
e de ação, possibilitando a ampliação das
hipóteses infantis. Pode-se estabelecer,
nesse processo, uma rede de reflexão e
construção de conhecimentos na qual tanto
parceiros mais experientes quanto os menos
experientes têm seu papel na interpretação
e ensaios de soluções. A interação permite
que se crie uma situação de ajuda na qual
as crianças avancem no seu processo
de aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 50).

Ao longo de todo o período da educação
infantil, as crianças necessitam aprender a:
cooperar, solidarizar-se com os companheiros
e outras pessoas, exercitar os papéis de cuidar
dos companheiros e de ser cuidado por eles,
participar de jogos interativos com adultos
e crianças e comunicar-se com diferentes
parceiros, ou duplas ou em pequenos grupos,
usando gestos, expressões faciais e movimentos
corporais, para colocar suas ideias, manifestar
suas vontades e sentimentos. Elas necessitam
ainda aprender a brincar com crianças com
diferentes condições de desenvolvimento,
apropriar-se de regras de convívio social, e a
resolver dúvidas e conflitos a partir de diálogo
com outras crianças e adultos. Na consolidação
de uma educação solidária e justa é importante
que elas aprendam a respeitar as características
físicas e culturais de seus colegas ao interagir
com eles, a não ter preconceito de gênero, ou
étnico-racial e a denunciar qualquer forma de
discriminação, explicando aos colegas por que
isto é importante (SÃO PAULO, 2008, P. 50).

Segundo Lima (2001), “o espaço é
muito importante para a criança pequena,
pois muitas, das aprendizagens que ela
realizará em seus primeiros anos de vida
estão ligadas aos espaços disponíveis e/
ou acessíveis a ela”. Sendo assim, professor
pode contribuir para o aprendizado da
vivência e do trabalho em grupo conforme ele:

Quando se estimula a interação das crianças,
onde elas podem confrontar diferentes pontos
de vista e soluções para um problema,
também se contribui para a construção
do conhecimento. Por isso é importante
oferecer condições que facilitem a interação
e a colaboração. Quando surgem disputas, o
professor deve estimular a formação de atitudes

Ajuda as crianças a organizar e distribuir uma
sequência de tarefas em um trabalho em grupo:
que registra, que realiza a ação, etc. (LIMA, 2001).

Oferece materiais e sugere atividades em
que as crianças tenham certa dificuldade
para fazer sozinhos, o que incrementa a
necessidade de compartilhar e cooperar;
Estimula
situações
de
diálogo
e
comunicação
em
pequenos
grupos,
ocasiões em que as crianças aprendem,
pouco a pouco, a escutar e a argumentar;
Comunica com clareza às crianças instruções
sobre a organização física e social do entorno, de
modo a fortaleza a autonomia e a colaboração;

O estabelecimento de condições adequadas
para as interações está pautado tanto nas
questões emocionais e afetivas quanto
nas cognitivas. A interação das diferentes
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crianças, incluindo aquelas com necessidades
especiais, assim, como com conhecimentos
específicos diferenciados, são fatores de
desenvolvimento e aprendizagem quando se
criam situações de ajuda mútua e cooperação.
As características de cada criança, seja no
âmbito afetivo, seja no emocional, social ou
cognitivo, devem ser levadas em conta quando
se organizam situações de trabalho ou jogo
em grupo ou em momentos de brincadeiras
que ocorrem livremente (LIMA, 2001):

BRINQUEDO E BRINCADEIRA

Brincando a criança se diverte e assimila
conceitos. Ela envolve-se em uma realidade
cujo, “faz-de-conta” representa, introduzindo
ação e sentimento a objetos que na brincadeira
podem andar, dormir, comer ou sorrir. Quando a
criança faz o que gosta e sente feliz, ela aceita um
desafio com naturalidade e resolve o problema
com criatividade e satisfação. A criança precisa
de um espaço democrático onde consiga expor
suas ideias e desperte nela à vontade de mostrar
COMO ORGANIZAR TEMPOS E
seus sentimentos. Em meio à descontração
ESPAÇOS PARA BRINCADEIRAS?
despertará a criação, experimentação,
cooperação,
solidariedade,
criatividade,
Brincar, para a criança, é uma atividade personalidade, visão crítica, desprendimento
imaginativa e interpretativa que compreende e visão sistêmica que muitas vezes aparecem
o corpo e a mente e revela experiências que por meio de símbolos (KISHIMOTO, 1999).
envolvem os sentidos de modo a favorecer que
o mundo ganhe sentido e significados próprios
Sendo assim, a brincadeira é importante,
para a criança.
pois, brincando de imitação a criança tem a
capacidade de transportar o mundo real para
Segundo Fantin (2000), por meio da o mundo imaginário e vice-versa, conseguindo
brincadeira, a criança se expressa sobre o assim resolver seus traumas e conflitos
que vê e pensa sobre o mundo, ou seja, a internos. As brincadeiras podem se misturar
brincadeira é a ferramenta por excelência para em faz-de-conta e vida real e aparece por
a criança aprender a viver, revolucionar sua meio de encenações, histórias, música e
experiência e criar sua cultura. Brincando, a jogos. Segundo Kishimoto (1999), o brinquedo
criança se humaniza e se constitui como sujeito estimula a representação, a expressão de
histórico-social.
imagens que ocorram aspectos da realidade,
assim podemos afirmar que a criança não vê
O jogo simbólico, ou de faz-de-conta, é o objeto como ele é, mas lhe atribui um novo
governado por regras (as da imaginação), o que significado. No brinquedo a criança cria suas
limita as crianças e, ao mesmo tempo, as libera, fantasias e está livre para determinar suas
ou seja, ajuda-as a dominar impulsos imediatos ações, desta forma o brinquedo tem um papel
e a controlar-se, assim, podemos afirmar que, no importante no desenvolvimento cognitivo,
jogo simbólico, a criança recombina elementos intelectual racional, pois cria novas relações entre
perceptuais, cognitivos e emocionais, além de situações no pensamento e em situações reais.
criar novos papéis para si mesma e reorganizar Brasil (1998b) enfatiza que, “Os brinquedos
cenas ambientais, não apenas reproduzindo constituem-se, entre outros, em objetos
o que já existe, mas criando algo novo. privilegiados da educação das crianças. São
objetos que dão suporte ao brincar e podem ser
das mais diversas origens, materiais, formas,
texturas, tamanho e cor” (BRASIL, 1998B).
Sendo assim, as crianças traduzem para
os brinquedos e as brincadeiras experiências
vividas no seu dia-a-dia, deixando muitas
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vezes de ser a vítima da vida real para ser sua criatividade para construir brinquedos e
o ativo muitas vezes nas atividades lúdicas. brincadeiras e se divertirem com o pouco que
dispunham. O passado ainda presente nos
O brinquedo traz um pedaço da cultura dias atuais, consegue expressar na história e
para a criança, desperta o interesse para na cultura o estilo de vida, maneiras de pensar,
novas descobertas e torna-se um aliado da sentir, falar e sobretudo, maneiras de brincar e
educação. Nas instituições de educação infantil interagir ligada diretamente ao folclore. Desta
encontramos quatro tipos de brinquedos: forma, as brincadeiras tradicionais são formas
Brinquedos de berço, brinquedos de faz-de- de preservar a produção cultural e trazer a
conta, Brinquedos pedagógicos e brinquedos tona à realidade da criança em pequenos
de construção.O brinquedo é importante espaços e com o pouco que tem. De acordo
pela sua capacidade de instigar o imaginário com Fantin (2000, p. 70): “Resgatar a história
infantil, pois é por meio dele que a pedagogia de jogos tradicionais, como a expressão
se justapõe ao lúdico. O brinquedo estimula da história e da cultura, pode nos mostrar
a inteligência, pois possibilita a criança estilos de vida, maneiras de pensar, sentir
o exercício de concentração, atenção e e falar e sobretudo, maneiras de brincar e
engajamento, sendo um convite a brincadeira, interagir. Configura-se em presença viva de um
proporcionando
desafios
e
motivação. passado no presente” (FANTIN, 2000, P. 70).

BRINCADEIRAS TRADICIONAIS
INFANTIS

Assim, podemos afirmar que, as brincadeiras
e jogos tradicionais infantis são fontes
enriquecedoras enquanto resgate da cultura
e prática do lúdico, porém nos dias de hoje,
Segundo Kishimoto (1999, p. 15):
influenciados pela sociedade capitalista
[...]a brincadeira tradicional tem a função de e de consumo, perdem seu espaço e
preparar a cultura infantil, desenvolver formas de referência para a constituição de grupos.
convivência social e permitir o prazer de brincar.
Por pertencer à categoria de experiências
BRINQUEDO EDUCATIVO
transmitidas
espontaneamente
conforme
motivações internas da criança, a brincadeira
O brinquedo educativo é um recurso que
tradicional infantil garante a presença do lúdico,
da situação imaginária (KISHIMOTO, 1999, P. 15). ensina, desenvolve e educa de forma lúdica
e prazerosa. Segundo Kishimoto (1999), o
As brincadeiras tradicionais infantis são uso do brinquedo – jogo educativo com fins
partes integrantes da cultura lúdica. Ela pedagógicos remete-nos para a relevância
é transmitida de geração em geração deste instrumento, para situações de ensinoexpressando valores e diferentes concepções. aprendizagem e de desenvolvimento infantil.
		
Diante das transformações sociais, da
O brinquedo utilizado como forma de
mídia e brinquedos eletrônicos, podemos
perceber a necessidade de resgatar essas aprendizado traz ganhos que nem a
brincadeiras (KISHIMOTO , 1999, P. 15). coordenação motora, motivação, capacidade
crítica, criatividade, percepção visual, sonora e
Recordar as brincadeiras antigas e os motora, trabalho em grupo entre outros fatores
brinquedos de épocas, muitas vezes traz de extrema importância para a construção
lembranças de tempos difíceis quando somente do sujeito, conhecimento e personalidade.
as crianças com maior poder aquisitivo tinham Podemos destacar no brinquedo a função
condições de ter brinquedos disponíveis nas lúdica (diversão e prazer), a função Educativa
lojas. Com esta situação, as crianças utilizam (motivação interna, conhecimento), onde
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ambas juntas conseguem trazer a tona à “em toda situação imaginária tem regras de uma
verdadeira criança e desenvolver nela o que forma oculta e todo jogo com regras contém,
for realmente necessário (KISHIMOTO, 1999). de forma oculta, uma situação imaginária”.

BRINCADEIRAS DE FAZ-DE-CONTA E
JOGOS-SIMBÓLICOS
Por volta dos 2 ou 3 anos, inicia-se o
aparecimento da linguagem pela criança,
quando ela começa a alterar o significado
dos objetos,expressando seus sonhos e
fantasias, assumindo papéis presentes no
contexto social, permitindo além da entrada
do imaginário, expressar regras implícitas
que materializam nos temas das brincadeiras.
É importante ressaltar que o conteúdo do
imaginário provém de experiências anteriores
adquiridas pelas crianças em diferentes
contextos e na maioria das vezes para trabalhar
desta forma é necessário conhecer a criança
por completo e utilizar a história de forma
criativa e significativa para todos. O brincar
de faz-de-conta trabalha com a criança por
meio de símbolos e leva a criança ao topo
máximo de sua imaginação e criatividade.
Segundo a São Paulo (1992; p. 29), “o jogo
é um texto dentro de um contexto espaço
temporal. No jogo, o corpo, mediado pelos
gestos e objetos, registra, escreve no espaço
o que a criança pensa”. A brincadeira de
faz-de-conta ou jogo simbólico proporciona
uma condição bastante estimuladora da
atividade mental da criança na construção
de conhecimentos, já que por meio dele a
criança explora as características dos seres e
objetos que a rodeiam, estabelece relações,
busca entender como funcionam os grupos
sociais, procura compreender os elementos
da natureza e da cultura. E, mais que isso, a
construção dos conhecimentos se dá num
processo ativo de interação com os outros.
Na brincadeira de faz-de-conta ou jogo
simbólico, a criança representa as impressões
que vivencia no cotidiano e, ao mesmo tempo,
vive o que é por vezes impossível viver no real,
principalmente assumir o papel de adulto. São
Paulo (1992; p. 30), cita que segundo Vygotsky,

Sabemos que as crianças vivem o lúdico
durante a maior parte de seu dia, pois, brincam
como se fossem o pai, a mãe, o filhinho, o
médico, o paciente, heróis e vilões. Imitam
e recriam seus personagens observados
ou imaginados nas suas vivências. Assim,
podemos afirmar que todo jogo simbólico tem
regras, pois ao assumir um papel imaginário
a criança deve representá-lo fielmente, pois
sempre será cobrada pelo grupo de amigos,
porém, esses jogos vão evoluindo e do brincar
pelo brincar a atenção da criança vai se
dirigindo para a transformação do brinquedo,
ou seja, ela vai se tornando consciente e com
certeza a superação do brincar pelo brincar
para a consciência do objetivo do brinquedo
requer do professor a ajuda necessária à
criança. Segundo São Paulo (1992; p. 29):
No jogo simbólico, o que em primeiro
momento pode dar a impressão de mentira/
invenção da criança, coisa jocosa/divertida/
curiosa/espirituosa, esperteza, malvadeza – se
olhado com mais profundidade e deixando de
lado os pré-julgamentos, pode revelar-se como
manifestações interessantes para o educador
ir organizando sua ação com as crianças no
sentido de ajudá-las e se educarem menos
individualistas e mais solidárias, mais sinceras
e amigas do que carregadas de preconceitos
e discriminações em relação aos outros, mais
corajosas e ousadas do que conformadas e
pessimistas. É nesse sentido que pode dizer que
o jogo é uma forma de ação bastante importante
para convívio social e a atividade construtiva
da criança (SÃO PAULO, 1992, p.
29).
No jogo, a criança consegue expressar sua
necessidade de atividade, sua curiosidade, seu
desejo de criar, de ser aceita e protegida, de se
unir e conviver com os outros. Por essa razão o
educador precisa aguçar seu olhar e aprender
a detectar o conteúdo presente nos jogos
das crianças. Conforme Brasil (1998b; p. 50):
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[...] o professor poderá organizar situações
nas quais as crianças conversem sobre
suas brincadeiras, lembrem-se dos papéis
assumidos por si e pelos colegas, dos
materiais e brinquedos usados, assim como
do enredo e da sequência de ações. Nesses
momentos, lembrar-se sobre o que, com
quem e com o que brincaram poderá ajudar
as crianças a organizarem seu pensamento
e emoções, criando condições para o
enriquecimento do brincar. Nessas situações,
podem-se explicitar, também, as dificuldades
que cada criança tem com relação a brincar,
caso desejem, e a necessidade que tem da
ajuda do adulto (BRASIL, 1998B; P. 50).
O professor deve intervir nos jogos
simbólicos desafiando seus alunos a se
expressarem, além de elaborar estratégias os
ajudem a avançar em seus conhecimentos,
para que a criança seja capaz de representar
no pensamento a finalidade de sua ação e
também descubra os meios para alcançá-la,
pois, para a criança, o ato de brincar, é algo
muito parecido com o ato de trabalhar, ou seja,
produzir coisas pelo trabalho. Dessa forma,
o jogo simbólico relaciona-se com o mundo
do trabalho, da mesma forma que o desenho
com a escrita.Segundo Brasil (1998b; p. 49):

personagens ou animais, onde possa brincar
de casinha, fazendinha, construir uma nave
espacial, carrinhos, trens, entre outros.Neste
espaço pode ser fixado um espelho de corpo
inteiro, de maneira a que as crianças possam
reconhecer-se, imitar-se, olhar-se, admirar-se.
A escola também pode providenciar com a
colaboração dos educadores e comunidade,
um baú de objetos e brinquedos úteis para o
jogo simbólico, que pode ser complementado
por um cabideiro contendo roupas velhas de
adultos ou fantasias (BRASIL, 1998b; p.49).
Os materiais e acessórios para a casinha,
como panelinhas, fogão, cama, louça,
utensílios variados, são fundamentais. Porém, é
importante ressaltar que esses materiais devem
ser organizados segundo uma lógica, ou seja,
as panelinhas devem estar perto do fogão e
não perto do posto de gasolina, assim como os
carrinhos não devem estar na cozinha entre os
utensílios domésticos ou perto das maquiagens,
pois assim, o professor facilita as ações
simbólicas das crianças (BRASIL, 1998b; p.49).

É importante ressaltar que é recomendável
que o educador deixe que os alunos espalhem
os brinquedos e objetos pela sala, porém, na
medida em que as crianças crescem, poderão
organizar de forma mais independente seu
espaço de brincar, pois, sempre auxiliadas pelo
professor e arrumando o material depois de
brincar, as crianças podem transformar a sala e o
Responder como e quando o professor significado dos objetos cotidianos enriquecendo
deve intervir nas brincadeiras de faz-de-conta sua imaginação
(BRASIL, 1998b; p.49).
é, aparentemente, contraditório com o caráter
imaginativo e linguagem independente que
Com o seu desenvolvimento, a criança passa
a
apreciar jogos de regras, nas quais criam
o brincar compreende. Porém, há alguns
meios a que o professor pode recorrer para formas de alcançar um determinado objetivo
promover e enriquecer as condições oferecidas obedecendo a limitações colocadas pelas
normas acordadas pelos jovens jogadores.
para as crianças brincarem que podem Aprender a explicar as regras de uma
ser observadas (BRASIL, 1998b, p. 49). brincadeira para a outra criança pode ampliar a
compreensão que a própria criança que explica
Para que o jogo simbólico torna-se, de tem do seu comportamento na atividade.
fato, uma prática cotidiana entre as crianças Conforme ampliam seu domínio em relação à
é preciso que se organize na sala ou na estrutura básica de um jogo de faz-de-conta, ou
escola um espaço para essa atividade, onde de uma brincadeira tradicional ou de um jogo
de regras simples, as crianças podem sugerir
a criança possa esconder-se, fantasiar- modificações nos personagens, enredo ou regras
se, brincar, sozinha ou em grupo, além de de uma brincadeira (BRASIL, 1998b; p.49).
planejar situações para que as crianças imitem
ações que representa diferentes pessoas,
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JOGO E A EDUCAÇÃO INFANTIL
Quando brinca, a criança toma certa
distância da vida cotidiana e entra num
mundo imaginário, sendo que todo jogo
acontece em tempo e espaço, com uma
sequência própria da brincadeira. Sendo o
jogo uma ação voluntária da criança, um fim
em si mesmo, pode criar, mas o que importa
é o processo em si de brincar que a criança
se impõe. Não podemos traduzir a palavra
“brinquedo” como sendo simplesmente um
jogo, pois para a criança esta palavra tem uma
dimensão material, cultural e técnica. A criança
quando brinca traz a vida cotidiana para seu
imaginário, sendo que todo o jogo acontece
em tempo e espaço como continuação
da própria brincadeira
(BRASIL, 1998b).

O QUE É BRINQUEDOTECA?
A brinquedoteca, segundo Cunha (2001), “é
um espaço especialmente lúdico, preparado
para estimular a criança a brincar, possibilitando
o acesso a uma grande variedade de brinquedos,
dentro de ambiente que convida a explorar,
sentir e experimentar. Assim, podemos afirmar
que a brinquedoteca é um espaço de diversão
e aprendizado. Conforme Santos (2001, p. 58):

Falar sobre brinquedoteca é, portanto falar
sobre os mais diferentes espaços que se
destinam à ludicidade, ao prazer, às emoções,
às vivências corporais, ao desenvolvimento da
imaginação, da criatividade, da auto-estima,
do autoconceito positivo, da resiliência, do
desenvolvimento do pensamento, da ação, da
sensibilidade, da construção do conhecimento
Os jogos e as brincadeiras estão dentro do e das habilidades (SANTOS, 2001, p. 58).
conteúdo da inteligência e são importantes,
pois, enquanto processo assimilativo auxilia na
As brinquedotecas podem ser encontradas
construção de conhecimento e aprendizagem. em hospitais como formas de terapia,
Toda brincadeira deve estar dentro de um nos Universidades para pesquisas do
contexto sociocultural, ligados aos processos desenvolvimento infantil e teste de brinquedos,
psicológicos enxergando o mundo como em clínicas psicológicas no tratamento de
resultados de processos histórico-sociais crianças, nas escolas de período integral
que alteram não só o modo de vida da para auxiliar no desenvolvimento e integração
sociedade mas também as formas de dos alunos, em prédios, estabelecimentos
pensamento do ser humano (BRASIL, 1998b). comerciais, entre outros. Nas instituições
de educação infantil, a brinquedoteca é
O trabalho em equipe é importante para importante para estimular o desenvolvimento
que se tenha um resultado positivo, quando integral das crianças valorizando o brincar e
utilizamos os jogos e as brincadeiras em as atividades lúdicas. Possibilita à criança o
um ambiente escolar pode parecer uma acesso a uma variabilidade de brinquedos e
bagunça, mas na verdade a organização está brincadeiras, o que é importante, pois nem
presente e desta forma o estímulo da criança todas as crianças, principalmente as de
aparece naturalmente. Não adianta ter material origem socioeconômica desprivilegiadas,
pedagógico que não desperte o interesse têm acesso a brinquedos (BRASIL, 1998b).
aos alunos. É preciso saber aproveitá-los
utilizando-os de forma envolvente. AcreditaPodemos afirmar que as interações que
se que por meio do brincar desenvolve ocorrem na brinquedoteca, enriquecer as
na criança boas ações, desencadeando e relações familiares, por meio da participação
contribuindo para que a brincadeira infantil dos adultos nas atividades infantis, pois, é um
ocupe cada vez mais um lugar privilegiado espaço que o educador interage com a criança
nas instituições de ensino (BRASIL, 1998b). de modo a ser um facilitador, interventor,
problematizador e propositor de novas ideias,
assim, o educador e as crianças, juntos, poderão
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transformar diferentes modos de se relacionar,
pois, quando e educador compartilha uma
brincadeira ou jogo com a criança, ele pode
ajudá-la a enfrentar eventuais insucessos,
estimular seu raciocínio, sua criatividade,
reflexão, autonomia, seu desenvolvimento, sua
inteligência e afetividade (BRASIL, 1998b)

vimos anteriormente, o educador também
pode incluir entre os materiais, fantasias e
adereços para que as crianças vivenciem
diferentes papéis. É importante disponibilizar
para as brincadeiras, objetos presentes na
nossa cultura, como telefone, teclados de
computador, e até mesmo diferentes portadores
de textos tais como, revistas, jornais, livros de
Quando a criança brinca com outra criança receita, listas entre outros (ALMEIDA, 1995).
age de maneira cooperativa, faz imitações,
disputa objetos, briga, vivenciam os espaços
Para organizar condições para as situações de
e experiências e está se desenvolvendo. exploração de atividades lúdicas, é importante
O tipo de interação entre as crianças que é que o educador garanta oportunidades em que
proposta na brinquedoteca possibilita que a criança possa brincar sozinha ou em grupos,
cada criança compartilhe com outras crianças interagindo com crianças da mesma idade ou
suas dúvidas, expresse suas emoções e fale de idades diferentes, de forma livre ou dirigida,
de suas descobertas, desenvolvendo assim contando com a participação do educador
hábitos de responsabilidade e cooperação.A sempre que for solicitado. O educador também
brincadeira deve ser uma atividade permanente deve incentivar a autonomia das crianças
no cotidiano das instituições de educação em relação a organização de materiais, e na
infantil. Ao planejar as situações didáticas criação de cenários, enredos e papéis para
referentes a atividades lúdicas, como os brincar. O educador deve considerar os jogos e
jogos e brincadeiras, o educador pode brinquedos musicais da cultura infantil incluem
ampliar o tempo destinado as estas atividades os acalantos, as parlendas, as cantigas de
enriquecendo a atividade apoiando as crianças roda, as adivinhas, os contos e os romances,
na criação e renovação das brincadeiras, além de envolver gestos, dança e faz-dealém de fortalecer suas culturas lúdicas, para conta. Por meio das brincadeiras cantadas e
isso, deve considerar os seguintes aspectos: das músicas que fazem parte do repertório
materiais disponíveis, os tempos e espaços infantil, as crianças são estimuladas e podem
para brincar e as interações infantis.O ambiente desenvolver o gosto pela atividade musical,
deve ser aconchegante e planejado de acordo além de desenvolverem os aspectos afetivos,
com a faixa etária e a proposta para cada estéticos e cognitivos (ALMEIDA, 1995).
turma atendida. Aos escolher os temas para os
cantinhos a equipe pedagógica deve priorizar
Como podemos perceber a brincadeira
o bem estar dos alunos e fazer com que as permite que a criança saia do mundo real para o
crianças se sintam em casa para facilitar a imaginário mais desejável e todas as atividades
adaptação e o seu desenvolvimento fazendo lúdicas são imprescindíveis na educação
com que os jogos e as brincadeiras façam infantil. O campo da ludicidade ainda é pouco
parte de seu cotidiano (ALMEIDA, 1995). explorado pelas instituições de educação
infantil, talvez pela falta de compreensão ou
Os materiais disponíveis devem ser flexíveis e pela interpretação precipitada que as pessoas
variados, ou seja, o educador pode oferecer às não conseguiram se apropriar, de fato, do seu
crianças brinquedos convencionais, brinquedos real significado e importância (ALMEIDA, 1995).
industrializados ou artesanais. Pode-se
oferecer também, materiais não estruturados,
como tecidos, materiais reaproveitados como
garrafas, latas, entre outros, tendo por objetivo
favorecer as intervenções infantis. Como
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UMA MANEIRA EFICIENTE DE
INCLUIR BRINCADEIRAS NA ROTINA
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Espera-se que os jogos e brincadeiras sejam
atividades permanentes na educação infantil.
Porém, para que isto aconteça, é necessário
que os educadores superem concepção de
brincar apenas para passar o tempo ou brincar
apenas para o aluno que se comporta, pois,
segundo Friedman (2000), “para a criança,
o tempo de brincar não é o tempo dos
relógios, não é o tempo planejado, não é o
tempo consciente. É simplesmente um tempo
especial e precioso” (FRIEDMAN, 2000).
A criança brinca no seu dia-a-dia, não apenas
nos minutos destinados ao parque, o que
vai exigir dos educadores um planejamento
lúdico das vivências infantis, incluindo
no currículo as brincadeiras tradicionais
infantis, os brinquedos educativos, o uso da
brinquedoteca, brincadeiras de faz-de-conta e
jogos.É importante que o educador que atua
na educação infantil organize seu trabalho
pedagógico orientado pelo princípio básico de
proporcionar a criança o desenvolvimento da
autonomia, pois, nas escolas, e especialmente
nas escolas de educação infantil, devese fazer muitas coisas (FRIEDMAN, 2000).

fazer atividades com as crianças. Às vezes,
sobra pouco tempo para refletir sobre o que se
pretende, sobre as finalidades educativas que se
procura alcançar. Frequentemente é mais fácil
o professor pensar e apresentar atividades que
julgam importantes, envolvendo um tema que
deve estar por trás dessas atividades, sem dar
voz as crianças e pensar nas especificidades
da educação infantil (FRIEDMAN, 2000).
Assim, por que considerar a importância de
discutir, revisar e decidir quais são as finalidades
educativas na infância? Porque é no momento,
que estamos falando, refletindo, discutindo,
definindo e decidindo como queremos que
seja o futuro cidadão ou cidadã que queremos
formar na escola. No entanto, esta questão
não é puramente educativa e pedagógica, mas
também de uma importante transcendência
social. Queremos formar pessoas autônomas?
Queremos formar pessoas disciplinadas? Em
que queremos que sejam autônomas? Nos
seus hábitos básicos, por exemplo? Pessoas
que saibam guardar o casaco? Pessoas que
saibam pensar e decidir pequenas coisas por
elas mesmas? Pessoas que tenham iniciativa
e criatividade? Pessoas que sejam muito
disciplinadas e ordenadas? Queremos que
as crianças se sintam livres e experimentem
tudo o que estiver ao seu alcance? Teremos
que por limites às suas necessidades de
experimentação? Necessitam disso? Pensamos
que lhes preparamos para viver em sociedade?
Ou pensamos que esta sociedade não nos
agrada e queremos criar uma diferente na
escola? Devem desfrutar, agora que podem,
de uma liberdade sem limites? Devem
aprender a respeitar as normas e as pautas de
comportamento estabelecidas? Quais? Como
vemos, decidir objetivos e finalidades não é
fácil, porém é de acordo com as finalidades
que queremos alcançar na escola de educação
infantil atividades e metodologias que realmente
sirvam para alcançá-las (FRIEDMAN, 2000).

Porém sabemos que nem todas as escolas
de educação infantil, priorizam a brincadeira,
pois ainda acreditam que a criança está sendo
preparada para ingressar na escola, ou seja,
estão na idade pré-escolar, sendo assim,
priorizam atividades de coordenação motora
e atividades conteudistas, não dando a devida
importância a brincadeira. Ainda há escolas
que não compreendem a importância da
brincadeira na educação infantil, sendo que os
únicos prejudicados são as crianças que não
são atendidas em suas necessidades. Na escola
tradicional, dedica-se muito tempo a preparar
o que será feito, as atividades propostas aos
Para que a criança possa alcançar o objetivo
alunos, os materiais ou os recursos a serem
utilizados. Dedica-se muito tempo a intervir, desenvolver-se de maneira integral e construir
a resolver conflitos, a organizar, a propor e a sua autonomia, o modelo pedagógico deve
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proporcionar-lhe situações em que ela possa
vivenciar as mais diversas experiências, fazer
escolhas, tomar decisões, socializar conquistas
e descobertas. É importante ressaltar que
não se trata de um trabalho espontâneo,
onde o adulto não organiza objetivamente as
atividades oferecidas às crianças, assumindo
um papel de mero espectador, que observa
e espera o desenvolvimento das crianças.
Trata-se de uma organização do trabalho
pedagógico em que o adulto e as crianças
têm, ambos, papéis ativos (FRIEDMAN, 2000).
Assim sendo, o professor precisa ter em
mente estes objetivos, em consonância com
o que planeja e as suas próprias atitudes,
observando se elas proporcionam às crianças
meios de alcançá-los, também, atuar de
maneira extremamente próxima às crianças,
sendo um mediador para que elas possam
desenvolver-se, avaliar o desenvolvimento
do grupo onde atua e de cada criança, em
particular, sem, porém, jamais compará-las
uma às outras, compreendendo que cada uma
delas carrega histórias de vida e ritmos de
desenvolvimento próprios (FRIEDMAN, 2000).
Toda escola possui um currículo e desenvolve
a organização do trabalho pedagógico
baseando-se nele. Portanto, acreditamos que
o currículo da Educação Infantil manifestase concretamente através das atividades
planejadas pelos educadores e oferecidos às
crianças. Por esta razão, é essencial analisar
as modalidades de planejamento presentes
na Educação Infantil. No planejamento, o
professor expressa os objetivos de sua
prática educativa, a metodologia utilizada e a
modalidade de avaliação adotada. Acreditamos
que a Pedagogia de Projetos é fundamental
para o desenvolvimento integral e construção
da autonomia infantil, pois no trabalho com
projetos o professor e as crianças têm um papel
ativo na construção do planejamento e de uma
ação político-pedagógico. Quando é adotada a
organização por projetos, a avaliação apresentase mais integrada ao planejamento. Isto porque
os temas, datas, etc. não são elencados

previamente pelo adulto, seja ele professor ou
coordenador pedagógico, sem que ele conheça
a realidade concreta das crianças, podendo
assim, promover a construção da moral
autônoma nas crianças (FRIEDMAN, 2000).
O projeto nasce a partir do contato inicial
do professor com os alunos, seu meio
social, cultural, histórico, geográfico, afetivo,
do conhecimento dos seus interesses e se
estrutura para atendê-los. Entretanto, ele é
uma estratégia mais flexível. Sua duração
não é predeterminada com rigidez; não é um
tema que deve durar uma semana, ou uma
data a ser festejada apenas na sua época.
Seu andamento e as atividades propostas
às crianças dependem da observação e
reavaliação constantes do trabalho pedagógico
feitas pelo educador. Segundo Freire (1996),
“quanto mais solidariedade exista entre o
educador e educandos no ‘trato’, tanto mais
possibilidades de aprendizagem democrática
se abrem na escola”. Sendo assim, o professor
que deseja estimular o desenvolvimento
integral e à construção da autonomia infantil,
pode pintar com as crianças, brincar com
elas, entrando assim no mundo infantil.
Assim, finalizamos esta seção, buscamos
mostrar que na Pedagogia de Projetos,
um dos objetivos é estimular ajudar as
crianças a se tornarem autônomas, deve
contemplar brincadeiras de faz-de-conta,
roda de conversa, teatro com fantoches,
todas com mediação, “a participação direta
do professor”. Estas atividades constituem
situações privilegiadas para a expressão
de sentimentos e emoções, contribuem de
forma direta ou indireta na construção da sua
identidade e no desenvolvimento da sua moral
autônoma, sendo assim, todas as atividades
devem desenvolver ações de incentivo, de
estímulo, para que a criança com problemas
emocionais, assim como as demais sinta
prazer nas brincadeiras (FRIEDMAN, 2000).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve como objetivo investigar e ressaltar a importância do brincar na educação infantil, visto que a brincadeira é uma característica inerente ao ser humano e muitos educadores
não dão a devida importância a essa questão.As questões que norteou o mesmo foi: “Qual a
importância da brincadeira na educação infantil”.
Para seu desenvolvimento partiu-se das hipóteses que, provavelmente, por meio da brincadeira a criança desenvolve algumas capacidades importantes tais como, a atenção, a imitação,
a memória e a imaginação. Amadurecem também a capacidade de socialização, por meio da
interação social, e também explora uma forma de linguagem, pois a brincadeira é uma manifestação criativa e imaginária de se expressar sentimentos, vivências e referências do adulto.
Concluímos que o desenvolvimento da criança na educação infantil, precisa ter como alicerce
o lúdico, pois ela necessita brincar, isto é, jogar para crescer como forma de interagir com o
mundo. O lúdico é considerado prazeroso devido a sua capacidade de absorver a criança de
forma única, intensa e total
possibilitando demonstrar sua personalidade e conhecer melhor a si mesma. A utilização dos
jogos na educação infantil dá oportunidade do educador conhecer mais a criança, suas emoções, a maneira de interagir com seus pares, o seu desempenho físico-motor, seu estágio de
desenvolvimento, seu nível linguístico, sua formação moral, entre outros. Com isto, ele poderá
planejar as atividades de modo a suprir as necessidades dos pequeninos.
Verificamos que as crianças aprendem melhor brincando, e os conteúdos podem ser ensinados por meio de jogos e brincadeiras. Na educação infantil as brincadeiras colaboram para
o desenvolvimento das crianças e precisam ser trabalhadas pelos educadores a fim de tirar o
melhor proveito dessa forma ludica de ensinar.
Por meio dos jogos e das brincadeiras até as crianças mais tímidas conseguem se soltar e
interagir. O convívio com os colegas colabora para que estejam mais dispostas a construir o
conhecimento, se inter-relacionar, experimentar e transformar. Constatamos que por meio da
Pedagogia dos Projetos, é possível facilitar contextos ricos que permitam à criança defrontar-se
com novas experiências que lhe sejam interessantes e nas quais possa experimentar, manipular,
observar, etc., pois este modelo pedagógico deve proporcionar situações em que a criança
possa vivenciar as nas diversas experiências, fazer escolhas, tomar decisões, socializar suas
conquistas e descobertas, ou seja, a criança exerce um papel ativo em sua aprendizagem.
Enfim, os jogos e brincadeiras são ótimos aliados do professor na sua prática
por isso, essas atividades lúdicas podem e devem ser usadas como recurso pedagógico nas instituições de educação infantil. Mas, para que
esta ação ocorra se faz necessário que o educador em sua formação,
receba informações a respeito da importância do brincar no cotidiano
infantil. Afinal, é brincando que a criança organiza o mundo, domina
papéis e se prepara para o futuro. Finalmente, destacamos que é
por meio do brincar que a criança forma conceitos, seleciona ideias,
percepções e se socializa cada vez mais. Assim, o desenvolvimento
integral na primeira infância é crucial, pois as experiências ocorridas
nessa fase terão influência ao longo de toda a vida do indivíduo, seja na
área da saúde, seja no seu bem estar social, emocional e cognitivo.
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aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo,
Editora Moderna, 1996.
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O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
NA EDUCAÇÃO PARA UMA VIDA
SAUDÁVEL E SEM SEDENTARISMO

RESUMO: Considerando-se o avanço das tecnologias observa-se que as crianças e os adolescentes cada vez mais se tornam sedentários, pois os videogames, computadores e celulares,
passaram a fazer parte dos hábitos diários e lazer dos jovens. Questiona-se qual a influência
das tecnologias na educação contra o aumento do sedentarismo? Objetiva-se destacar o quanto
à tecnologia pode influenciar nas aulas de educação física no contexto escolar para aprimorar
o entendimento sobre o combate ao sedentarismo. Para tanto se procede como metodologia à
revisão bibliográfica em livros, artigos ou teses que contêm texto analiticamente processados pelos seus autores. Desse modo observa-se que a tecnologia deve ser utilizada na escola para ampliar as opções de ação didática, com o objetivo de criar ambientes de ensino e aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Tecnologia Digital; Sedentarismo; Educação Digital.
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INTRODUÇÃO

A

companhando-se ao avanço das tecnologias observa-se que as crianças e os adolescentes cada vez mais se tornam sedentários, pois os videogames, computadores e celulares, passaram a fazer parte dos hábitos diários e lazer dos jovens, privando-os de serem vistos como crianças brincando nas ruas e socializando-se com outras crianças, jovens e adolescentes.
As tecnologias podem contribuir em diversos fatores, no entanto o uso excessivo pode promover diversas
consequências negativas, tudo começa com a ausência de atividade física, o avanço da tecnologia fez com
o que o ser humano precisasse se mover cada vez menos, movimentos naturais como andar, correr, saltar e
agachar não são mais tão importantes na sua vida diária, não diferente com as crianças que se desenvolvem
sedentárias. Questiona-se qual a influência das tecnologias na Educação contra o aumento do sedentarismo?
Objetiva-se verificar o quanto à tecnologia pode influenciar nas aulas de educação física no contexto escolar para aprimorar o entendimento sobre o combate ao sedentarismo. Pretende-se ainda abordar as tecnologias como influenciadora no sedentarismo pela falta de atividades físicas
Pretende-se ainda abordar as tecnologias como possível influenciadora no sedentarismo pela falta de atividades físicas. Mostrar à influência da tecnologia nos hábitos da saúde das pessoas, devido ao sedentarismo, cada vez mais presente no dia a dia das pessoas.
A metodologia desenvolvida neste trabalho foi à pesquisa bibliográfica em livros, artigos ou teses que contêm
texto analiticamente processados pelos seus autores. Por meio da revisão bibliográfica pode-se dizer que um dos
fatores mais agravantes que vem como consequência do sedentarismo é o sobrepeso, a obesidade é caracterizada
pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. A Obesidade se tornou um grave problema de saúde pública, portanto cabe aos professores de educação física estimular o aluno a elevar o nível de atividade física diário.
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O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO pode contribuir no aspecto fisiológico, psicológico e na
reabilitação. No aspecto fisiológico a utilização de (EXG)
NA ATUALIDADE
Podemos dizer que nas últimas décadas, a
tecnologia possibilitou-nos descobertas incríveis,
nas quais, apoiadas por um contexto de economia
e política capitalistas, pode-se avançar mais nesta
geração do nas várias gerações passadas, e em ritmo
cresce é assustador. O desenvolvimento tecnológico
nos últimos anos tem sido enorme, rápido e eficaz.
A tecnologia surgiu para contribuir em todos os
segmentos de negócio, estudos, pesquisas, além
da sociedade em geral, e, sem dúvida nenhuma,
a tecnologia está disponível para ser utilizada no
ensino escolar (RESUMO ESCOLAR, 2014, p. 1).
O século XXI é marcado pelo grande avanço da
tecnologia, estamos vivendo em uma geração em que
a utilização aparelhos digitais como telefones celulares,
computadores, videogames e ipods são frequentemente
usados pela população, grande parte dessas
pelas crianças e adolescentes (PRENSKY, 2011).
Acredita-se que no ensino escolar a tecnologia pode
ser uma grande colaboradora no desenvolvimento
cognitivo, atenção visual e memória dos alunos com
Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Jogos
e games estão sendo utilizados no ensino com
aprendizagens motoras, trata-se dos Exergames (EXG)
que por definição, é a combinação de exercícios e
games, permitindo que a fascinação pelos games seja
tão aproveitada quanto à prática de exercícios físicos,
conforme afirmam Sinclair (2007) e colaboradores.
Há alguns anos atrás o vídeo game era muito malvisto
pela sociedade no contexto de deixar os jovens vulneráveis
ao sedentarismo, pois a única opção de manipulação
era o analógico do controle, assim exigindo da
criança somente o movimento dos dedos,
porém recentemente houve uma significativa
evolução na questão do movimento.
Recentemente em 2006, foi desenvolvida
a Nintendo Wii Sports, possibilitando ao
usuário ter a experiência do movimento
de diversos esportes como golfe, boxe, tênis,
boliche, baseball, arco e flecha, além do Wii Fit, que
permite praticar yoga, skate e snowboard. De acordo
com Vaghetti & Botelho (2010) a utilização de (EXG)
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pode promover ao praticante um acréscimo no nível
de atividade física e o aumento do nível de frequência
cardíaca. No aspecto psicológico o (EXG) pode ser
usado como um fator motivacional para a criança ou
jovem, ajuda na interação e nos aspectos cognitivos.
Os jogos de game tradicionais não colaboram com
atividade física e saúde, mas os exergames já são
utilizados no EUA nas aulas de educação física e sessões
de fisioterapia, na Educação física os exergames
proporcionam gastos calóricos e entretenimento,
já na fisioterapia trabalha-se com movimentos e
atividades de estabilidade: “A possibilidade de
utilizar o movimento humano como parte integrante
do jogo cria um ambiente favorável para o ensino
de aprendizagem estabelecendo-se como potencial
ferramenta didático-pedagógica a ser investigada
pela comunidade científica” (PAPASTERGIOU,
2009 apud VAGHETTI & BOTELHO, 2010, p. 2).
A utilização de ferramentas tecnológicas na
educação deve ser vista como nova metodologia
de ensino, possibilitando a interação digital dos
educandos com os conteúdos, ou seja, o aluno passa a
interagir com diferentes ferramentas que o possibilitam
utilizar seus esquemas mentais a partir do uso racional
mediador da informação.Observa-se que a tecnologia
tem sido de grande importância para pessoas que
por doenças crônicas, acidentes ou imprevistos
acabaram tendo problemas físicos e mentais.
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Um dos objetivos da Educação é desenvolver a
capacidade de tomar decisões conscientes, formar o
cidadão para a sociedade, tornando-os mais críticos
sobre assuntos do cotidiano. Os jogos eletrônicos e o
avanço da tecnologia estão cada vez mais próximos
dos jovens na idade escolar, pois cada dia que passa
vem aumentando a quantidade dos mesmos nas casas
da família brasileira (RODRIGUES; SALES, 2012, p. 7).

valores culturais, sociopolíticos e pedagógicos
da realidade brasileira; que os aspectos técnicoeconômicos não fossem definidos em função das
pressões do mercado, mas em função dos benefícios
socioeducacionais que pudessem gerar; que o governo
viabilizar recursos para desenvolver atividades de
pesquisa e experimento sobre o uso de computadores
na educação; que o uso de recursos computacionais não
fosse considerado como nova panacéia para enfrentar
problemas da educação básica ou como substituta
da carência de docentes e de recursos instrucionais
elementares; que fossem criados projetos-piloto, de
caráter experimental, em universidades, objetivando a
realização de pesquisa sobre a utilização da informática
no processo educacional (OLIVEIRA, 2012).

No entanto, o uso indiscriminado da tecnologia
pelas crianças provoca desequilíbrio orgânico,
isolamento do mundo real, despersonalização,
ansiedade e depressão, impedindo o desenvolvimento
e amadurecimento afetivo, físico, cognitivo e social
das crianças (PAIVA; COSTA, 2015 apud GUEDES,
2015, p. 7): “Em pleno século XXI à sociedade passa
por grandes transformações, tanto em aspectos
Não devemos tratar a tecnologia no contexto
econômicos, financeiros, culturais e sociais como educacional apenas como um processo de
também educacionais. A exigência é de um sistema desenvolvimento natural, mas também, como
educacional cada vez mais eficaz” (GRASSI, 2007, p. 1). o resultado de uma luta pela sobrevivência do
mercado (GRASSI, 2007, p. 2). É essencial que nos
A introdução da informática na educação conforme preocupamos com a questão pedagógica quando
Almeida (2009) deve ser percebida, considerando o falamos de tecnologia dentro da escola. Assim, para
quadro de desenvolvimento e a crise mundial, sendo Valente (1998 apud OLIVEIRA 2012), Galictis cuja
necessária uma nova reorganização das forças preocupação está voltada aos aspectos pedagógicos,
produtivas, e a informática mais uma etapa neste afirma que o papel do computador na educação
processo de divisão da força de trabalho a nível vem se definindo na medida em que se questiona
mundial, pois ao se falar em inserção da informática na a função da escola e do professor, uma vez que
educação, em paralelo, devem-se considerar questões para ele, a função do aparato educacional não deve
mundiais de produção, na qual a educação tem um ser a de ensinar, mas de promover o aprendizado.
papel importante no desenvolvimento capitalista.
Ainda para Oliveira (2012), modificando uma
concepção
da escola, modifica-se também o papel
Para a organização dessa política é necessária à
formação de recursos humanos altamente capacitados do professor, que passa a ser, não mais o repassador
para o novo sistema. Até 1985 as universidades se de informação, porém o facilitador No processo de
apresentavam como os principais formadores, mas como ensino-aprendizagem. Também, Chaves (1998 apud
havia a necessidade de aumentar a oferta quantitativa, OLIVEIRA 2012), abordando a questão pedagógica
da entrada do computador na educação afirmam
atribuiu-se ao ensino de 1º e 2º graus (atuais Ensino
que embora não tenhamos provas contundentes a
Fundamental e Ensino Médio) a tarefa de contribuir
respeito do potencial deste instrumento pedagógico,
para a formação de recursos humanos. Buscava- acredita que o contato regrado e orientado da criança
se com isso garantir o lugar do Brasil como um país não trabalho com o computador pode contribuir,
capaz de desenvolver e utilizar a principal tecnologia positivamente, para acelerar seu desenvolvimento
produzida no século XX (OLIVEIRA, 2012, p. 27). cognitivo e intelectual, em especial sem que concerne
ao raciocínio lógico e formal, uma capacidade de
Surgiram, também, de acordo com Oliveira (2012, p. pensar com rigor e de encontrar soluções para
30), várias recomendações norteadoras que até hoje os problemas. Para ele, não será apenas com o
influenciam a política governamental: que as atividades computador que se atingirem tais objetivos. No entanto,
de informática na educação fossem balizadas por esta máquina traz o elemento motivacional, tanto
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para os alunos quanto para os professores: “Quase
toda forma de utilização do computador por parte da
Criança Deverá surtir algum benefício pedagógico.
Algumas formas de utilização Serão mais
adequadas para o desenvolvimento de habilidades
Certas, algumas formas se adaptam melhor à
consecução de outros objetivos educacionais”
(CHAVES 1998 apud OLIVEIRA 2012, p. 17).
Papert (1986, apud OLIVEIRA 2012, p. 123)
acredita que uma articulação do potencial do
computador com um novo modelo de escola pode
Garantir uma transformação de todo o processo
de ensino-aprendizagem hoje existente e enfatiza:
A presença do computador nos permitirá mudar
o ambiente de aprendizagem fora das salas de
aula de tal forma que todo o programa que todas
as escolas Tentam ensinar atualmente grandes
dificuldades com, despesas e limitado sucesso,
será aprendido como a criança aprende a falar,
menos dolorosamente, com Êxito e sem instrução
organizada. Isso implica, obviamente, como escolas
que as que conhecemos hoje não terão lugar nenhum
futuro (PAPERT, 1986, apud OLIVEIRA 2012, p. 123).
É um fato de importância se buscar sempre novas
estratégias de ensino, atualizar o conhecimento e
desenvolver novas metodologias para o trabalho na
escola. Se tratando de uma escola que vise à inclusão
e um ensino de qualidade este fato torna-se ainda
mais eminente. A interação com pessoas, sendo todas
diferentes entre si em suas características pessoais,
p o t e n c i a l i d a d e s , habilidades e necessidades
é à base do
desenvolvimento
de
todos para
uma vida mais plena.

A ESCOLA E A INCLUSÃO DIGITAL
O uso das novas tecnologias da informação e
comunicação no ambiente educacional nos remete ao
termo tecnologia educacional. Este conceito, ao longo
do tempo, tem incorporado novos elementos, em
função não só dos avanços no campo da pedagogia,
psicologia e didática, mas também pela evolução da
ciência e da tecnologia com o desenvolvimento de
novos equipamentos e aparelhos, com a ampliação,
inclusive, de suas potencialidades pedagógicas: “A
velocidade e o caráter permanente destas mudanças,
bem como a quantidade de informações disponíveis,
requerem cada vez mais do ser humano uma nova
postura e o desenvolvimento de habilidades para
conviver e compreender a sociedade, hoje chamada de
sociedade do conhecimento” (VALENTE, 2011, p. 148).
Conforme Vidal; Maia (2015, p. 40) na atualidade,
muitas das preocupações da tecnologia educacional
estão dirigidas para as novas formas de comunicação
a partir da interatividade e do estabelecimento de
redes informáticas. Esse novo foco de preocupações
está marcado por alguns traços emergentes como
a globalização dos mercados, a interdependência
entre as culturas, a celeridade da produção, o
desenvolvimento e a difusão de tecnologias.
Tais mudanças causam impactos sobre a dinâmica
social do conhecimento, a incorporação da robótica
na produção industrial e a pobreza como efeito não
desejado da aplicação de políticas de ajuste estrutural.
As novas tecnologias vem propiciando abordagens e
enfoques diferenciados do que defendia o tecnicismo,
uma vez que esta apresenta uma interface muito
próxima entre as tecnologias da informação e
da comunicação (VIDAL; MAIA, 2015, p. 40).
A escola tem vivido um momento muito importante na
era da sociedade da informação, onde a disseminação
das tecnologias de informação e comunicação
tem chegado inevitavelmente às salas de aulas.
Nessa perspectiva, há um intuito de levar esta parte
integrante da sociedade, alunos principalmente de
escolas públicas, a se inteirar de tecnologias que
apropriem o sentido de informática educativa de uma
maneira mais democrática. A simples presença
de novas tecnologias na escola não é, por si

67

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

só, garantia de maior qualidade na educação, pois
Por meio deste entendimento, percebe-se a dimensão
acerca
da apropriação dos recursos tecnológicos,
a aparente modernidade pode mascarar um ensino
tradicional baseado na recepção e na memorização seja no âmbito escolar ou mesmo no cotidiano do
de informações conforme nos informa Santos (2002). aluno. É necessário saber que incluir digitalmente é
disponibilizar a tecnologia e fazer dela um instrumento
de ensino e até mesmo de possibilidade de inclusão
O conhecimento de ensino e aprendizagem revela- social. Com essas possibilidades tecnológicas que
se, quando posto em prática, ou seja, sala de aula e surgem juntamente com as tecnologias de rede, é
na forma como os educadores e educandos utilizam preciso entender que incluir digitalmente não deixa de
os recursos tecnológicos à disposição livro didático, ser um processo de colaboração, onde a rede se torna
giz, lousa ou computador. Não é garantido que haja um ambiente de troca de informações e conhecimentos,
mudanças no formato de ensino e aprendizagem fazendo sentido em valer a cidadania, exercendo-a de
uma forma democrática e consciente: “Aos técnicos,
mesmo na presença de aparato tecnológico na sala a tecnologia; aos educadores, em sua capacidade
de aula. De fato a tecnologia deverá servir para de “aprender a aprender” o uso da tecnologia, a
o enriquecimento do ambiente educacional, para absorção dos conhecimentos necessários, não
propiciar a construção de conhecimentos através transformados em tecnólogos, mas em usuários
de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte de capacitados a utilizar as imensas possibilidades da
educandos e educadores (SANTOS, 2002, p. 48). grande rede, da multimídia, da hipermídia em seus
processos educacionais” (DEMO, 2010, p. 211).
O uso da informática nessa proposta refletirá toda uma
ideia de sua aplicação no ambiente educacional. Mais
do que ir para o laboratório dominar um processador
de textos ou uma planilha eletrônica, os educandos
irão para esse novo espaço de aprendizagem para
alargar seus horizontes. O computador não será
um mero instrumento, será mais um recurso que
proporcionará construção do conhecimento. A
máquina representaria um caminhar em direção a
um objetivo pedagógico maior. Quando um cidadão é
incluído digitalmente, ele estará inserido a sociedade
da informação de modo a evitar a exclusão social, pelo
uso das tecnologias de informação e comunicação,
tendo direito ao livre acesso à informação:
O alargamento do conceito de inclusão digital para
uma dimensão reticular, caracterizando-o como um
processo horizontal que deve acontecer a partir do
interior dos grupos com vista ao desenvolvimento
de cultura de rede, numa perspectiva que considere
processos de interação, de construção de identidade,
de ampliação da cultura e de valorização da
diversidade, para a partir de uma postura de criação
de conteúdos próprios e de exercício da cidadania,
possibilitar a quebra do ciclo de produção, consumo
e dependência tecnocultural (TEIXEIRA, 2010, p. 39).

O computador e a Internet são uma realidade, por
meio da qual o impacto da revolução, tecnológica e da
evolução da Internet no momento atual tem influenciado
todos os aspectos da nossa vida. Os insucessos
de muitos programas de tecnologia educacionais
revelam não falhas do aparato tecnológico, algumas
vezes indevidamente, escolhido e instalado, mas
principalmente o abandono do principal elemento,
o educador, agora provado insubstituível, desde
que ligado a estes novos processos. Considera-se
importante a produção e divulgação de programas
informáticos educativos ajustados às necessidades
dos currículos, sendo necessário e importante que
esses programas sejam interativos e promovam
aprendizagem cognitiva. No entanto sem os elementos
que constituem o círculo escolar como os educadores,
materiais pedagógicos e atitudes inovadoras
de ensino; de nada servirão esses programas.
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Acredita-se não haver melhor lugar para criar hábitos
saudáveis em uma criança do que na escola. Crianças
obesas com frequência tornam-se adultos obesos,
Acredita-se que para fortalecer um vínculo positivo devido, principalmente a um ritmo de atividades físicas
reduzidas ou inadequadas e a alimentação sedentária:
entre a educação e saúde, a escola deve promover
um ambiente saudável melhorando a educação e
O sedentarismo facilita o surgimento de um grupo
o potencial de aprendizagem e ao mesmo tempo de complicações denominadas hipocinéticas, dentre
promovendo a saúde. A alimentação tem papel as quais a obesidade é a mais prevalente e já é
fundamental na vida da criança em fase escolar, além diagnosticada como uma doença, uma epidemia em
de ser essencial para o bom desenvolvimento das desenvolvimento que recebe, ou deveria receber,
crianças e dessa forma o estímulo da alimentação atenção especial dos profissionais da área de saúde e
saudável irá propiciar um excelente desenvolvimento de educação, visto que ela certamente será a precursora
físico e mental. Estando o lazer cada vez mais distante de outros agravos na idade adulta (SILVA, 2010, p. 1).
das práticas esportivas e atividades físicas, o tempo vem
Nas últimas décadas a obesidade infantil vem
encarregando-se de acelerar o acréscimo no número
apresentando
um rápido aumento tornando-se
de pessoas obesas. É visível que as brincadeiras
muito preocupante, pois com ela surgem inúmeras
tradicionais, estão sendo substituídas pelas novas complicações entre elas, o colesterol alto, a hipertensão
tecnologias e seus cada vez mais sofisticados jogos, arterial e a diabetes tipo II, que se evidenciaram mais
sejam eles no computador, nos videogames ou redes nos adultos, hoje, porém são observados também
sociais, os quais são atividades que não exigem em crianças e adolescentes: “A escola parece ser o
nenhum esforço físico das crianças (SILVA, 2010). local ideal para se desenvolver ações preventivas
de combate à obesidade infantil. Nessa perspectiva,
Atualmente percebe-se, sem muito esforço um uma das funções da escola, com relação á prática de
aumento nos casos de obesidade em crianças e atividades físicas, seria disponibilizar aos seus alunos
adolescentes, fato esse que pode gerar inúmeros informações e meios necessários para que essa prática
problemas de saúde na fase adulta, sendo o meio pudesse ser incorporada por eles” (SILVA, 2010, p. 1).
mais eficiente de combate aos males causados pelo
Trata-se de um local onde as crianças, sem
excesso de peso a prevenção e orientações para uma
distinção,
tenham a oportunidade de beneficiar-se de
mudança de estilo
de vida das uma atividade dirigida por um profissional graduado,
famílias. com uma frequência de duas vezes por semana.

OS CAMINHOS PARA UMA VIDA
SAUDÁVEL SEM SEDENTARISMO

As aulas de educação física não deveriam mais se
basear apenas na prática inconsciente de esportes
coletivos excludentes, que por muitas vezes nunca
mais serão praticados passada a idade escolar.
Falando de um componente curricular da educação
básica diz que o mesmo deve oferecer uma proposta
articulada com algum interesse social que vá além
das atividades competitivas (SILVA, 2010, p. 1).
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Cabendo à escola formar cidadãos, conhecedores
de seus direitos e deveres, a ação educativa, de criar
hábitos saudáveis, é totalmente justificável. Entendese como sendo de suma importância a conscientização
das crianças sobre atividades físicas regulares,
como principal forma de prevenção de doenças
conscientização essa que deveria inclusive estar
inserida no conteúdo das aulas de educação física.
Nas palavras de Silva (2010), atividades de caráter
informativo e educativo por meio do currículo escolar são
ações possíveis de serem desenvolvidas no ambiente
escolar. A compreensão dos benefícios provocados
pelo exercício físico torna-se uma motivação para que
essa prática deixe de ser sazonal, isso pode acontecer
desde as primeiras séries do ensino fundamental,
pois é na idade escolar que o ser humano cristaliza
seus hábitos e cabe a nós, profissionais da educação,
oferecer-lhes, oportunidades saudáveis. A tecnologia é
uns dos pilares no avanço do sedentarismo mundial, as
pessoas deixaram de seus hábitos simples de corrida,
esportes, caminhada ou uma ida simples a padaria a pé:
A utilização da tecnologia de forma indiscriminada
pelas crianças, provoca o desequilíbrio físico e
psicológico, com isso, potencializa o isolamento
social através do sedentarismo, característica
essa que é predominante na adesão a plataforma
virtual, neste sentido, esse fenômeno causa o
embotamento afetivo, despersonalização, ansiedade
e depressão, impedindo o pleno desenvolvimento
e amadurecimento afetivo, físico, cognitivo e
social das crianças (PAIVA; COSTA, 2015, p. 5).

Com o avanço da tecnologia, as crianças e os
adolescentes estão cada vez mais sedentários,
os celulares, computadores e videogames se
tornaram lazer e hábitos diários dos jovens,
cada vez menos se vê crianças brincando nas
ruas, com isso dificultando a socialização.
A obesidade provoca efeitos psicológicos na criança
deixando marcas durante toda sua existência. A
dificuldade nos esportes, apelidos, zombarias dos
amigos, vergonha de se desnudar perante os outros
promove sentimentos de inferiorização e desprezo por
si mesmo (apud MISHIMA e BARBIERI, 2009, p. 2).
Muitas crianças e adolescentes não têm a
oportunidade de ter contato com atividades
físicas fora do contexto escolar, além do avanço
tecnológico, também o aumento da violência e a
distância dos parques públicos. O objetivo que
confere a Educação Física é o de favorecer um
desabrochar humano que permita ao homem situarse e agir no mundo em transformação por meio de
um conhecimento melhor e aceitação de si mesmo,
ajustamento da conduta e uma verdadeira autonomia
e acesso à responsabilidade no âmbito social.

70

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As questões referentes à inserção das tecnologias digitais na escola e na sociedade provocam muitas indagações e reflexões em torno do seu uso, exigindo um repensar da nossa atualidade, forçando a produção de conhecimento crítico sobre o assunto. A utilização de recursos
tecnológicos em sala de aula representa um papel importante no processo educacional. Por um
lado, permite que comece a haver na aula mais trabalho independente por parte dos alunos.
É essencial, portanto, que os professores despertem para a importância de envolver os alunos em atividades computacionais por meio da utilização de softwares, pois, estes permitem
que seja criado um caminho que transita da imaginação à abstração por meio da reflexão,
análise, síntese e da utilização e criação de múltiplas estratégias para solucionar problemas.
A exploração dos recursos da informática poderá, ou não, ocasionar transformações na aprendizagem, pois muitas vezes a reprodução do tradicional contexto de sala de aula é transferida
para o ambiente informatizado. Desta forma, as possibilidades da tecnologia são reduzidas à
fixação de conteúdos o que muitas vezes pode ser caracterizados como práticas pedagógicas
tecnologicamente mais sofisticadas, mas política e pedagogicamente vazias e empobrecidas.
Para uma vida saudável e sem sedentarismo cabe ao profissional de educação física desenvolver aulas que não sejam isoladas, mas integradas à ação da equipe escolar, buscando, em conjunto, vivenciar a escola, não só como espaço de aprendizagem, mas, sobretudo, de convívio,
cultura, valores, pesquisa e experimentação, que possibilitem a flexibilidade de atividades docentes e discentes contra o sedentarismo e o sobrepeso. Considera-se que a qualidade da aprendizagem está relacionada ao encaminhamento das ações pedagógicas, da compreensão que
temos da tecnologia, de seu uso, de seus objetivos. É necessário, portanto, pensar sobre estas
ações. Trata-se da ação questionadora, que leva à tomada de decisões, a traçar plano, a alcançar novas construções. Ressalta-se que não basta saber manipular os recursos computacionais,
é preciso saber integrá-los à prática de forma comprometida com a construção do conhecimento.
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cal education: a literature review. Revista Comput Educ., 53, p. 603-622, 2009.
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A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE- EDUCAÇÃO
NA INCLUSÃO

RESUMO: O presente trabalho objetiva apresentar uma revisão de literatura acerca da arteeducação frente a alunos com deficiência. A cognição das pessoas com deficiência em
sua positividade, ou seja, analisar suas singularidades para além da visão negativa da deficiência é uma questão ao mesmo tempo teórica e político. A arte educação em sua dimensão global possibilita que por seu intermédio, diferentes dimensões humanas possam
se expressar e ser investigadas tornando dessa forma um processo interativo, possibilitando o desenvolvimento cognitivo, biopsicossocial e cultural do educando com deficiência.

Palavras-chaves: Arte educação; Deficiência; Legislação; Professor de Arte.
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INTRODUÇÃO

E

ste estudo tem por objetivo refletir sobre a importância das experiências relacionadas ao
campo da arte, cultura e lazer nos processos de inclusão educacional e social.

Atualmente- novas orientações e a democratização de acesso às informações sobre o campo
da Educação Inclusiva e sobre as necessidades, potencialidades e limitações da pessoa com
deficiência contribuíram para a revisão de propostas no campo da Arte/Educação.
Esta discussão é importante para que possamos compreender os limites e possibilidades da
proposta da inclusão para as pessoas com deficiência intelectual dentro de uma escola regular
e, a partir disso, construir práticas e políticas de inclusão que de fato sejam bem-sucedidas.
A inclusão é um tema que vem sendo abordado com o intuito de mobilizar e realizar um trabalho, que seja verdadeiro, diante da proposta de incluir e inserir o aluno no âmbito escolar. De
acordo com a Declaração de Salamanca: “[...] todas as crianças devem aprender juntas, sempre
que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter.”.
A meta desta pesquisa é conhecer como se entrelaçam as diferentes maneiras de enxergar
e combinar possibilidades de intervenção educativa no processo de inclusão do deficiente intelectual e entender em que medida ocorre ou não a efetivação das novas diretrizes do ensino
básico brasileiro. Tendo como objetivo a Arte Como Meio de Socialização e Inclusão do Indivíduo, garantindo o direito de todos alunos a participação das atividades escolares, promovendo
a interação, a socialização e inclusão do alunado.
A Arte é relevante pois pode favorecer e responder às necessidades com deficiência, com
propostas metodológicas através da Arte, na perspectiva de fomentar a construção de práticas
educativas, que possibilitam a diversificação e a ampliação do alcance da ação pedagógica, propondo situações assistidas e medidas, voltadas para a superação das limitações, considerando
as possibilidades e potencialidades como condição para o desenvolvimento.
Este trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo descritivo, com reflexão argumentativa, sendo portanto um estudo bibliográfico.
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TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA INCLUSÃO
Porém, foi no início do século XX que se deu início aos primeiros passos
sobre a inclusão, onde o ser passa ser visto como cidadão de direitos e
deveres. Em 1948 surge o primeiro documento dessa nova visão sobre
a inclusão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem
permitir o direito à educação a todas as pessoas (SALAMANCA, 1994).
A Declaração de Salamanca (1994) é um marco nas Políticas
Públicas direcionadas à inclusão quando reporta-se à escola como
“lugar onde todas as crianças devem aprender juntas, sempre que
possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças
que elas possam ter” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 101).
Esta declaração fortalece o propósito de oportunidade de ensino à
todas as pessoas, buscando assim “o compromisso de viabilização
de uma educação de qualidade, como direito da população, que
impõe aos sistemas escolares a organização de uma diversidade
de recursos educacionais” (Sousa, Prieto, 2002, p. 124-125). Este
compromisso dá um novo significado à escola, de tal forma a modificar
os padrões considerados homogêneos, para atender o propósito
de Educação para Todos, dando oportunidade para pessoas com
diferentes necessidades à possibilidade de inserção no sistema
educacional. A Declaração vem frisar o respeito às diferenças, às
capacidades e às habilidades de cada criança, de acordo com seu
desenvolvimento e de sua aprendizagem (SALAMANCA, 1994).
Nos anos 90, criada na Tailândia, de 5 a 9 de março de
1990, a Declaração Mundial Sobre a Educação para Todos
deixa explícito o direito à educação: “Cada pessoa - criança,
jovem ou adulto - deve estar em condições de aproveitar
as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas
necessidades básicas de aprendizagem” (SALAMANCA, 1994).
No início do século XXI é que o conceito de inclusão escolar
ganhou força, surgindo uma nova etapa que revolucionou a visão
de uma educação especial, no Brasil. A Legislação passa a garantir
direitos básicos a educação e trabalho, que determinou o aumento
e participação das pessoas com deficiência nos espaços sociais.
As escolas apresentam resistência e dificuldades perante a inclusão,
principalmente quando é inserido um aluno com deficiência.
Alunos com deficiência são aqueles que, por alguma espécie
de limitação requerem certas modificações ou adaptações em
programa educacional, a fim de que possam atingir seu potencial
máximo. Em sua visão holística inclusive predial podem decorrer
de problemas visuais, auditivos, mentais ou motores, bem como
de condições ambientais desfavoráveis (SALAMANCA, 1994).
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A autonomia e a independência são prismas que devem fazer
parte das decisões de todos os seres humanos, nos âmbitos das
influências(relações) e das satisfação. Filosoficamente todos têm direitos
as mesmas oportunidades, e devem estar ligada a princípios como:
aceitação das diferenças individuais, valorização, respeito a diversidade,
aprendizagem através da cooperação. Um processo que contribui
para a construção de uma sociedade, sendo capaz de transformar
os ambientes físicos nos procedimentos técnicos, e pedagógicos
nas ações e mentalidade das pessoas (SALAMANCA, 1994).
Espera-se que a escola tenha um papel complementar ao
desempenhado pela família no processo de socialização das
crianças com necessidades educacionais especiais. É uma
tarefa difícil e delicada, que envolve boas doses de atitudes
pessoais e coletivas, caracterizadas principalmente pelo diálogo,
pela compreensão, pelo respeito às diferenças e necessidades
individuais, pelo compromisso e pela ação (SALAMANCA, 1994).
A função da escola, em muitos casos é a repetição do status quo
existente fora de seus muros, na sociedade. Manter o status quo, seria o
que Mclaren chama de currículo oculto “[...] que desobriga o professor
da necessidade de engajamento num auto- escrutínio pedagógico ou
em qualquer crítica séria de seu papel na escola, e da escola na
sociedade em geral” (MCLAREN, 1997, p. 242). É impossível pensar
um sistema educativo inclusivo mantendo o mesmo sistema inalterado.
É necessário mergulhar na educação em toda a sua complexidade,
em toda sua rica variedade, de conhecer o outro, desfazendo
ideias preconcebidas e discriminação impensada, e de ver a
heterogeneidade como algo rico e valioso. “[...] Opor a aventura
da diferença, a curiosidade intelectual, à monotonia de um padrão
único é uma atração no aprendizado” (MINDLIN, 1998, p.12).
A cooperação, a convivência a troca de sentimentos pode ajudar
a todos envolvidos neste processo de inclusão. Este princípio
assegura a oportunidade de aprendizagens múltiplas reduzindo
os estigmas dos incluídos que se diz respeito as deficiências.
A educação inclusiva tem como princípio a valorização da
diversidade, dentro da sociedade, e quando abraçamos essa causa,
deixamos de lado a ideia que só a criança “normal”, sem deficiência
contribui para a sociedade. As escolas devem acolher todos os
alunos independentes de suas condições intelectuais, sociais,
emocionais ou outras. O desafio proposto para uma escola inclusiva
é o de desenvolver do ponto de vista pedagógico, um currículo que
contemple a necessidade do educando, sendo capaz de educar
com sucesso todos que nela está inserido (MINDLIN, 1998, p.12).
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A escola está inserida na sociedade e na
inclusão social, a educação não é privilégio,
mas um direito universal, e tanto o acesso
quanto a permanência no sistema educacional
constituem dever e direito obrigatório, garantindo
acesso no ensino regular e oportunidades para
todos. Na educação escolar a inclusão veio
indicar transformações profundas ao sistema
organizacional e as propostas curriculares
vigentes. A meta de a inclusão escolar
objetiva transformar as escolas, de modo que
se tornem espaços de formação e de ensino
de qualidade para todos (MANTOAN, 2002).
Tem em seu bojo uma educação
fundamentada na filosofia inclusiva e deve
enfrentar o desafio que garante o acesso aos
conteúdos básicos que a escolarização deve
proporcionar a todos os indivíduos. A educação
atualmente vem rompendo e derrubando
antigos paradigmas e barreiras, reformulando
novos conceitos (MINDLIN, 1998, p.12).
Conforme a LDB n. 9394/96, capítulo II, Art.
26, inciso 2º “O ensino da arte, especialmente
em suas expressões regionais, constituirá
componente curricular obrigatório nos diversos
níveis da educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos”. Sabemos
que a educação básica em nosso país é
obrigatória para todas as crianças e adolescentes
logo, podemos pensar que o objetivo da escola –
e do ensino da arte – é para todos independente
de raça, etnia, cultura e diferença. A arte está
ligada na nossa história, em nossa cultura e
em nosso aprendizado (MINDLIN, 1998, p.12).

A ARTE PARA TODOS
Quem observar a arte dos tempos atuais
será confrontado com uma infinita profusão
de estilos, formas, práticas, programas,
materialidades,
linguagens,
tecnologias,
enfim, uma verdadeira diversidade de práticas
artísticas contemporâneas, caracterizadas pelo
experimental. Os artistas contemporâneos, como
em toda a história, mostram através de sua arte o
pensamento de determinada época, a sociedade
híbrida em que estão vivendo, as questões
políticas, religiosas, econômicas e sociais que
os envolvem. Relações mais estreitas entre arte
e vida cotidiana foram estabelecidas, desafiando
uma narrativa modernista da história da arte, mais
particularmente identificada com o crítico norteamericano Clement Greenberg (ARCHER, 2001).
Uma consequência desse desafio foi o
reconhecimento de que o significado de uma
obra de arte não estava necessariamente contido
nela, mas às vezes emergia do contexto em que
ela existia. Tal contexto era tanto social e político
quanto formal, e as questões sobre política e
identidade, tanto culturais quanto pessoais, viriam
a se tornar básicas [...] Teorias psicanalíticas,
filosóficas e outras teorias culturais foram-se
tornando cada vez mais importantes no final da
década de 70 para a formulação de um pósmodernismo crítico (ARCHER, 2001, p. 10-11).
A arte e a educação estão ligadas ao longo da
história da humanidade, as duas proporcionam
às pessoas, formas diferentes de ver e ler o
mundo em diferentes concepções em suas
diferentes culturas e sociedades. A sociabilidade
é a principal característica humana, sendo a arte
produto da interação do homem como meio, as
características humana confere a arte um caráter
social, ou seja, coletivo e também inclusivo à
medida que ao inventar e criar novas formas, o
artista adiciona, inclui agrega valores, conceitos
de uso social compartilhando pensamentos
e ideias. O caráter transformador e inclusivo
da arte está atrelado em uma ferramenta para
trabalhar com pessoas com deficiência, pois
este público possui especificidades que nos
reportam a um novo olhar para metodologias
diferenciadas (ARCHER, 2001, p. 10-11).
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Sobre esse caráter transformador da arte
Alfredo Bosi (2006) nos diz que a arte é um
fazer; “É um conjunto de atos pelos quais se
muda a forma e se transforma; movimento que
arranca o ser do não ser, e a forma do amorfo.”
Assim, segundo o autor, o indivíduo se
protagoniza no mundo através daquilo que
ele produz, isso reflete na construção da sua
identidade (forma)sócio histórica e pessoal a
medida em que este relaciona-se e interage
com o meio e as demais pessoas (BOSI, 2006).
A arte é um importante trabalho educativo,
pois procura, através das tendências
amadurecer a formação, estimular a inteligência
e contribuir para a formação da personalidade
do indivíduo, sem ter como preocupação única
e mais importante a formação de artistas. No
trabalho criador, o indivíduo utiliza e aperfeiçoa
processos que desenvolvem a percepção, a
imaginação, a observação e o raciocínio. No
processo de criação, ele pesquisa a própria
emoção, liberta-se da tensão, ajusta-se,
organiza pensamentos, sentimentos, sensações
e forma hábitos de trabalho (BOSI, 2006).

do processo de aprendizagem da arte através
do ensino de técnicas artísticas, para uma
formação inicial, que visa, como por exemplo,
à preparação para a vida no trabalho, e na
utilização da arte como ferramenta didáticopedagógica (CARVALHO, 2008, p. 73).
Acredita-se que através da arte na educação
é possível desenvolver certas áreas do
conhecimento como a percepção visual, auditiva,
a expressão corporal, a intuição, a imaginação,
o pensamento analógico, concreto, holístico e a
reflexão, permitindo assim, o desenvolvimento
da criatividade, sendo também uma forma de
estímulo para o educando com deficiência e
sem deficiência (CARVALHO, 2008, p. 73).
Sabe-se que durante séculos, os deficientes
foram considerados seres distintos e à margem
dos grupos sociais, mas à medida que o
direito do homem à igualdade e à cidadania
tornaram-se motivo de preocupação dos
pensadores, a história da Educação Especial
começou a mudar. No que diz respeito às
ações governamentais e às propostas políticopedagógicas, as áreas de Arte-Educação
e de Educação Especial, há muito tempo,
têm enfrentado desafios semelhantes. Tais
desafios estão relacionados à desvalorização
perante as outras esferas escolares e à falta
de investimento do governo em recursos
humanos e materiais, dificultando o trabalho
educativo diário (CARVALHO, 2008, p. 73).

A educação é um fenômeno específico da
espécie humana e nos permite distinguir entre
o modo histórico e cultural de existir dos seres
humanos do modo natural de existir dos outros
seres vivos. Caracteriza-se como processo
global por meio do qual os indivíduos, em
interações contínuas e dialéticas com o mundo
em que vivem, desenvolvem suas capacidades
intelectuais, relacionais, motoras, afetivas,
Há uma contradição preocupante entre a
éticas, estéticas, religiosas, etc. (BOSI, 2006). proposta de uma “educação inclusiva” e os
modos como as verbas são direcionadas às
Graças à educação, os indivíduos são instituições públicas de ensino (HOURIGAN,
transformados em sujeitos sociais que, em 2014). O repasse financeiro e a distribuição
suas relações com o mundo, constroem recursos humanos e materiais dependem
história e cultura (CARVALHO, 2008, p. 73). do escore obtido nas avaliações externas
aplicadas como um exigência do governo.
Arte como técnica Nessa concepção, o ensino
de arte na educação escolar não possui um fim
Existe, então uma cobrança implícita para
em si mesmo, mas, serve como meio para se que as escolas alcancem e mantenham o
alcançar objetivos que não estão relacionados resultado esperado. Considerando a natureza
com o ensino de arte propriamente dito. Parte do trabalho da área de Arte e da Educação
basicamente de dois princípios: a efetivação Especial vemos um distanciamento em relação
79

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

a essas exigências, pois ambas trabalham na
perspectiva de desenvolver as potencialidades
individuais de cada aluno de acordo com as
suas possibilidades. Desta forma, elas pouco
colaboram para obtenção dos números
esperados nas avaliações padronizadas.
Em decorrência de tal fato, essas áreas são
desvalorizadas no contexto escolar, ocasionando
perdas significativas para o desenvolvimento
de todos os alunos, mas principalmente, dos
alunos com deficiência (HOURIGAN, 2014).

A arte é uma forma de comunicação que
os seres humanos utilizam para se expressar
por meio das linguagens artísticas. Podemos
encontrar essas linguagens artísticas em
diferentes espaços e lugares, como por exemplo,
nas ruas, nos outdoors, muros, placas, carros,
na arquitetura das casas, no teatro, no cinema,
nas roupas, estampas, no rádio, na televisão,
na internet, na escola entre outros lugares e
momentos da vida cotidiana (Tibola, 2001, p. 13).
A escola, nesse contexto, pode ser o espaço
responsável por oportunizar o contato e o
Pesquisadores e profissionais das áreas da entendimento sobre arte aos educandos,
Arte-Educação e da Educação Especial precisam desenvolvendo a imaginação e a criação
construir alianças em defesa de seus interesses, ao fazer arte. Segundo Tibola (2001, p. 16):
opondo-se à atual política de distribuição de
recursos à educação básica pautada na lógica
Entende-se que cumpre à escola assegurar
empresarial, na competitividade e na gestão aos seus alunos a efetiva construção de
para resultados (HOURIGAN, 2014). Isto conhecimento em arte, o que significa mais
influencia diretamente na efetivação dos ideais do que a mera reprodução de formas, ou
da inclusão em solo escolar e demanda mais execução de técnicas muitas vezes destituídas
estudos sobre a implementação das propostas de qualquer dimensão estética efetiva. Significa
de democratização do ensino no sistema oportunizar aos alunos o domínio dos elementos
regular. Sendo que a Arte é um dos canais mais das diversas linguagens, de modo que possam
importantes para que o indivíduo desenvolva expressar-se com autonomia por meio delas,
seu potencial, é a representação da vida. e, ao mesmo tempo possam apreciar diferente
fazeres artísticos, reconhecendo seu valor
A arte apresenta importância evidente na vida estético e compreendendo suas relações
de todas as pessoas, mas no caso dos alunos com o tempo, a história e o ambiente em
com deficiência assume um papel importante que foram produzidos (TIBOLA, 2001, P. 16).
na formação de sua personalidade. A pessoa
com deficiência muitas vezes apresentam
Nesta perspectiva cabe aos professores de
poucas oportunidades de realização, poucas artes, questionar, discutir, pesquisar, buscando
fontes de prazer, é necessário que essas modificar opiniões dentro e fora da escola.
pessoas descubram valores em suas vidas, Em nenhum outro período da história da
sintam-se importantes, úteis e amadas. A arte houve tanta diversidade de temas, antes
arte está ligada na nossa história, em nossa não debatidos como gênero, classe, etnia,
cultura e em nosso aprendizado e nessa relação público e obra, entre outros. A arte
direção Tibola (2001, p. 13) afirma que: contemporânea é reflexo de todo contexto ao
redor, é cultura, é estudo e é política. “Uma arteA importância do exercício da expressão educação pós-moderna enfatiza a habilidade
artística não está apenas no desenvolvimento de se interpretar obras de arte sob o aspecto
da criatividade que ela promove, ou no
do seu contexto social e cultural como principal
aprimoramento das formas de percepção
resultado da instrução” (EFLAND, 2005, p.177).
por parte das pessoas: a Arte é relevante
enquanto objeto de conhecimento que
amplia a compreensão do homem a respeito
de si mesmo e de sua interação com o
mundo no qual vive (Tibola, 2001, p. 13).
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A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E A
ARTE
A Arte é interlocutora no processo inclusivo,
evidenciando que os alunos com deficiência
intelectual podem ser participativos e capazes,
desde que propiciem condições, o respeito
e a valorização das diferenças e que sejam
oferecidas igualdade de oportunidades, sem
negar as limitações, mas nas suas possibilidades
compensatórias, acreditando nas suas
potencialidades e capacidades (OMOTE, 1980).
Para autor (1980), a deficiência é um fenômeno
muito mais complexo, socialmente construído.
As condições orgânicas patológicas realmente
podem gerar incapacidades, mas não são
essas que determinam o nível de funcionamento
do deficiente. Nenhuma diferença individual
pode ser considerada deficiência por si só.
É o grupo social à sua volta que, a partir de
determinados critérios ou padrões, elege
alguma característica ou limitação como
dotada de um caráter de desvantagem.

Parafraseando Kastrup (2010) a pessoa, que
a possui, é apresentada como uma pessoa
dotada de uma vidência especial e de uma
capacidade mística. Há incontáveis aplicações
metafóricas do termo deficiência no domínio do
conhecimento e no domínio moral, significando
confusão do juízo, privação da reflexão, do
discernimento e da razão. É nessa interatividade
que a linguagem ocupa o seu espaço na
aprendizagem. Então, pode-se dizer que a arte
é considerada a linguagem dos homens, possui
a magia do universo, de imagens, palavras,
sons, olhares e gestos (KASTRUP, 2010).

Quando os alunos com deficiência intelectual
desenham, pintam ou desenvolvem qualquer
atividade artística, podem chegar a novas
descobertas e experiências de criação que
resultam na construção de um repertório de
significação e conhecimento. A Arte como
linguagem é considerada fundamental no
processo do conhecimento do mundo, nas
interações sociais. Conforme Buoro (2000),

Segundo Mazzotta (2001) a representação
negativa da pessoa com deficiência é
antiga, onde lhe era atribuído os conceitos
de excepcional, inválido e incapaz; Desde
a Antiguidade, com a eliminação física ou o
abandono, passando pela prática caritativa da
Idade Média, o que era uma forma de exclusão,
ou na Idade Moderna, em que o Humanismo,
ao exaltar o valor do ser humano, tinha uma
visão patológica da pessoa que apresentava
deficiência, o que trazia como consequência
sua separação e menosprezo da sociedade,
pode-se constatar que a maneira pela qual
as diversas formações sociais lidaram com
a pessoa que apresentava deficiência reflete
a estrutura econômica, social e política do
momento. Durante a maior parte da História
da Humanidade, a pessoa com deficiência foi
vítima de segregação, pois a ênfase era na sua
excepcionalidade, incapacidade e invalidez.
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A Arte, enquanto linguagem, interpretação
e representação do mundo é a parte desse
movimento. Enquanto forma privilegiada
dos processos de representação humana, é
instrumento essencial para o desenvolvimento
da consciência, pois propicia ao homem
contato consigo mesmo e com o universo.
O conhecimento do meio é básico para a
sobrevivência e representá-lo faz parte do
próprio processo pelo qual o ser humano
amplia seu saber (BUORO, 2000, p. 71).
A Arte no processo educativo deve estar
pautada nas capacidades dos alunos com
deficiência intelectual, valorizando suas
diferenças, fazendo com que vivenciem o
sentido de pertencimento, imprimindo suas
próprias marcas pessoais, sendo construtores
de seus processos autorais, evidenciando
a existência de um mundo de significações
em constante exercício autoral, evidenciando
a existência de um mundo de significações
em constante exercício de aprendizagem.
Segundo Vygotsky (1989), a escola especial
tem diante de si a tarefa da criação positiva,
da criação de suas formas de trabalho
que respondam às peculiaridades de seus
educandos. De acordo com Vygotsky (1998):

Vygotsky e Luria (1996) afirmam que por
meio das riquezas objetivadas pelo homem é
que a sensibilidade humana se forma e pode
também se objetivar, pois a transformação
do olhar biológico em olhar social é um
trabalho que envolve outras funções psíquicas,
como a percepção, a sensação e a atenção,
assim a formação humana depende da
própria formação social dos sentidos.
Vygotsky (1999) afirma:
A Arte é social em nós e, se o seu efeito
se processa em um indivíduo isolado, isto
não significa, de maneira nenhuma, que as
suas raízes e essência sejam individuais. Por
isso, quando a Arte realiza a catarse e arrasta
para esse fogo purificador as comoções mais
íntimas e mais vitalmente importantes de
uma alma individual, o seu efeito é um efeito
social... A refundição das emoções fora de nós
realiza-se por força de um sentimento social
que foi objetivado, levado para fora de nós
materializado e fixado nos objetos externos
da Arte, que se tornaram instrumento da
sociedade. [...] De igual maneira, a Arte é uma
técnica social do sentimento, um instrumento
da sociedade através da qual incorpora ao
ciclo da vida social os aspectos mais íntimos
e pessoais do nosso ser. Seria mais correto
dizer que o sentimento não se torna social,
mas, ao contrário, torna-se pessoal, quando
cada um de nós vivencia uma obra de Arte,
converte-se em pessoal sem com isto deixar de
continuar social (VYGOTSKY , 1999, p. 315).

[...] a atividade criadora da imaginação se encontra
em relação direta com a riqueza e a variedade da
experiência acumuladas pelo homem, porque esta
experiência é o material, com ele a fantasia erige
seus edifícios. Quando mais rica for à experiência
humana, tanto maior será o material de que
dispõe essa imaginação. Por isso a imaginação
Segundo Cruz (2013) o papel da escola é
da criança é mais pobre que a do adulto, por ser ensinar conteúdos sistematizados, elencados
menor sua experiência (VYGOTSKY, 1998, p. 17). como relevantes, para que os alunos com
deficiência intelectual se apropriem da cultura
A Arte tem um papel relevante, com a construída pelo homem e, por meio do ensino de
possibilidade de levar os alunos com deficiência Arte, possam desenvolver suas potencialidades.
intelectual a partir da sensibilidade, das atitudes
e ações, das oportunidades de ver o mundo de
Devemos ressaltar, ainda, que o resultado
outra forma, possibilitando entender, analisar, de uma educação completa em todos
perceber, distinguir, criticar e aprender o sentido
os sentidos, profissional e humano, deve
das coisas. Conforme aponta Lowenfeld
realizar-se nos mais diversos substratos
(1977), a Arte possibilita às crianças diversas
da vida. Sobre o assunto, Mazzotta afirma:
experiências, aprendendo novas maneiras para
o desenvolvimento da sensibilidade humana.
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Por esta razão, é importante salientar que se
não existirem as oportunidades para que isto
aconteça todo o trabalho educativo deixa de
ter qualquer significação. Uma das situações
de vida para qualquer adulto é a situação de
trabalho. Esta situação é, portanto, fundamental
também para a pessoa com deficiência. Haja
vista que a capacidade de encontrar trabalho
e conservá-lo é um dos mais importantes
aspectos do ajustamento social, pois, além
do lado prático de “ter dinheiro para viver
e garantir o sustento, ter um emprego
aumenta o amor próprio, ajuda a evitar o
tédio e aumenta usualmente o montante de
contato com outras pessoas”.(1982, p.24).
O acesso a estas mudanças será um
trabalho de árdua execução quando se
atua com alunos portadores de deficiência.
Docentes agem baseados no ganho de
novas habilidades e competências, porém
esses ganhos junto às mediações constantes
e interações censuram o preconceito, por
meio de relações estereotipadas e negativas
no que se refere a pessoas com deficiência.

Manzini destaca:
O abandono (através do não investimento de
tempo, atenção, cuidado, dedicação a esse
aluno no ambiente escolar [...] a superproteção
(que impede o aluno de crescer e avançar na
sua aprendizagem e socialização) e a negação
que se expressa através da: a atenuação
(ex. é cega, mas sua situação poderia ser
bem pior!) a compensação (ex. é down,
mas é tão meiga! É deficiente físico, mas
tão inteligente!...); a simulação (ex. é surda,
mas é como se não fosse!...). (2006, p.18).
Vale destacar que a Arte/Educação não
propõe um modelo metodológico fechado e
muito menos modelos de certo e errado. A
Arte/Educação vai à busca do processo de
construir a intenção dos saberes, despertando
o olhar, a voz, o sentir, o tocar e o pensar num
princípio da coletividade e individualização
de todos os sujeitos ali envolvidos.

Um dos fatores mais alarmantes desta
problemática é a consciência do próprio
docente, no que se afirma incapaz,
despreparado para prosseguir com a
prática educacional relacionada ao ensino
especial. Fator este que faz parte de uma
propaganda maquiada, toma
a
educação especial como um
ato pedagógico preparado para
incluir os alunos com deficiência
de forma compulsória, a instituição
não aponta e nem restaura suas
atitudes. Neste contexto, a
instituição educacional utiliza
para seus atos uma prática
errônea fundada em farsas e
fugas que refletem sobre seus
alunos de forma negativa e
preconceituosa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino da Arte é importante na vida do ser humano que, por meio das diferentes linguagens
artísticas, pode se expressar com seus olhares, movimentos e pensamentos. Com a arte podemos
enxergar o mundo em milhares de formas de pensar, imaginar, criar e se deslumbrar do que o
homem é capaz de fazer.
Em termos de Arte Educação, é possível ter um ambiente escolar que reconheça os sentidos
para a promoção do conhecimento artístico e também na busca da auto expressão e autonomia
possível de cada sujeito, cientes de seu mundo, promovendo por meio das experienciais estéticas,
do fazer e perceber a arte como linguagem.
A arte na escola faz a diferença na vida de todos por oportunizar momentos de descobertas
em que o professor é o principal mediador da relação ensino e aprendizagem com o aluno. O
professor é o principal intermediador no processo de ensinar e compreender a arte em suas
diferentes linguagens. Sabemos que todas as pessoas são capazes de produzir arte, inclusive
as pessoas portadoras de deficiência que se descobrem nessa área transformando esse meio
de comunicação em trabalho, por seu uma linguagem de pura expressão e criação.
Há muito ainda a ser feito para que possa caracterizar um sistema apto a oferecer oportunidades
educacionais a seus alunos de acordo com as especificidades de cada um, para que de fato
ocorra a inclusão e educação mais humana e igualitária. É notório de que ainda estamos num
grande processo para conquistar uma educação verdadeiramente de qualidade para todos.
Cabe a cada um de nós cumprirmos a nossa parte e um pouquinho mais, como cidadão e a
cima de tudo cobrar das autoridades competentes suas responsabilidades e deveres.

No que concerne à possibilidade de expressão e comunicação com o meio, o universo artístico
apresenta um caráter plural e inovador, que transcende as convenções de pensamento e os
limites da linguagem verbal e escrita. A arte permite múltiplas formas de representação do
mundo e de interação social. Por esse motivo, pode-se dizer que a arte possui um potencial
para a inclusão, possibilitando que as pessoas se comuniquem de um modo próprio, criativo,
não convencional.
Finalizo este estudo com a convicção de que a escola e a sala de aula devem ser um espaço
inclusivo, acolhedor, um ambiente estimulante que sempre reforçará os pontos fortes do indivíduo,
reconhecendo suas dificuldades e adaptando-se as peculiaridades do alunado.
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LAUDO PSICOLÓGICO EM
ESCOLA PÚBLICA
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar de forma clara a complexidade que
se dá a atuação docente nos ambientes educacionais nos levando a uma reflexão que representa o quanto os professores é exposta a precariedade e consequentemente demonstram
algumas vezes insatisfações nas condições de trabalho a qual em sua grande maioria resulta
em um total desequilíbrio emocional, ocasionando desconfortos bem como inúmeras situações
que comprometem se papel em uma sala de aula bem como gerando transtornos psicológicos
irreparáveis em sua longa jornada de magistério. Porém muitas são as adversidades e fatores
que correspondem a suas ausências, acarretando para si doenças emocionais graves, na qual
ele necessita abster-se do trabalho e não rara às vezes desiste de seu ofício como educador.
Prevenir e combater são fundamentais para que eles tenham uma saúde perfeita e que viabilize
sua estadia profissional em um cenário educativo atual que de fato não comprometa seu potencial trabalho na educação e nem nas instituições por onde eles passem. Trabalhar para que haja
o controle destes e outros transtornos favorece certamente uma atuação muito mais saudável
deste profissional em toda e qualquer área da educação. Por último há uma fuga interna no
momento em que cada professor respectivamente se sente acuado frente aos grandes e pequenos problemas enfrentados em seu dia a dia, os levando a se afastar da sala de aula, alegando
cansaço físico e esgotamento mental, passando em alguns casos viver sobre a dependência
de remédios controlados, ampliando ainda mais seus problemas psicológicos e neurológicos.
Palavras-chaves: Transtornos Psicológicos; Complexidade; Desequilíbrio Emocional;
Ausências; Neurológicos.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente as condições de trabalho dos docentes no Brasil não é uma das melhores,
ao mesmo tempo em que em algumas cidades brasileiras estes profissionais trabalham sob uma condição bastante precária, considerando-se as mais variadas formas
de atuação dentro das Instituições Educacionais, e muitas delas tornando-se irreversíveis até
mesmo para os profissionais da saúde que tratam de cada um deles, haja vista todos têm seu
limitador de exaustão, ou seja, são apontados como o centro gerador de adoecimento físico
e psicológico fatores internos e até mesmo externos dos ambientes escolares, dado os fatos
de estarem em condições adversas ao de seu trabalho cotidiano. Para tanto, o objetivo geral
é fazer uma reflexão sobre como se dá tal implicação psicológica, bem como a possibilidade
de “cura”, isto é, o Laudo Psicológico em escola Pública tem crescido paulatinamente, por
parte dos professores e não somente dos alunos. Este trabalho se justifica porque, atualmente
cada vez mais profissionais da educação estão sendo obrigados a se afastarem de seu trabalho, quando não se exoneram para tentar ao menos viver uma vida que os afaste dos problemas emocionais, devido à alta cobrança do poder público e falta de estrutura Institucional.
Em nosso país a profissão docente passou por diversas transformações que contribuíram para a própria desvalorização do seu papel, no entanto, ocorreu de fato uma deterioração da classe e uma maior fragmentação das reais condições de trabalho em sala de
aula. Todavia podemos considerar conflitiva a relação de trabalho adotadas em muitas unidades de educação, e ainda assim, o professor não conseguirá acompanhar as evoluções
que paulatinamente ocorrem ao longo do tempo, deixando até mesmo marcas e cicatrizes irreparáveis em seu ofício. Assim, acompanhar o fluxo da grande demanda escolar não
é uma tarefa muito fácil para eles, pois a falta de recursos humanos e materiais tornam a
já tão inadequada infraestrutura institucional em algo sem limites, ou seja, surgem problemas internos e externos o tempo todo no qual muitos dos professores não conseguem lidar.
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TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS E
SEUS FATORES DESENCADEADORES
Atualmente os nossos docentes estão vivendo tempos difíceis, se deparado diretamente
cada vez mais com fatores inusitados durante seu trabalho, e estes por sua vez influenciam na descaracterização de seu verdadeiro
papel docente, sobrepondo-se, contudo na
qualidade de seu trabalho, contribuindo para
que haja reações emocionais ou até mesmo
físicas inesperadas o que acaba comprometendo abruptamente no exercício de suas funções. Conforme Codo (1999) nos diz que:
[...] que se entre em uma escola, que se visitem as agruras e prazeres dos educadores, professores ou não: o
que se verá ali é trabalho, muito trabalho, uma verdadeira
usina funcionando a um ritmo alucinante e coordenado.
No entanto pouco se lê sobre o educador e a educação,
mesmo sabendo que estamos falando de trabalho dos
mais complicados, como se verá (CODO, 1999, p.27).

[...] fatores primários, referindo-se aos que incidem diretamente sobre a ação do professor
em sala de aula, gerando tensões associadas a
sentimentos e emoções negativas; e, por outro
lado, fatores secundários, referentes às condições ambientais, ao contexto em que se exerce a docência. A ação desse segundo grupo
de fatores é indireta, afetando a eficácia docente ao promover uma diminuição e seu esforço
(BLASE, 1982, APUD ESTEVE, 1999, p. 27).

Assim compreendemos que os mais variados
fatores exprimem em si conflitos oriundos de
todos os lados, isto é, há de fato a presença de
fatores externos que fomentam a constituição
de seu verdadeiro papel, deixando a desejar em
seu trabalho, mas que certamente irá confundir
com o despreparo emocional vivido por cada
um deles, e que conjuntamente nós irá fornecer
uma melhor compreensão da busca pela objetividade das ações a ser adotadas para que
haja o enfraquecimento de distúrbios meramente emocionais. Segundo Codo (1999) nos diz:

Justapondo a afirmação acima acreditamos que o alto nível de estresse e ansiedade certamente trará aos docentes uma forte depressão, pois traduz em si mesmo uma
angústia em relação aos seus sentimentos
[...] As condições de aprendizagem ficam prejudinão compreendidos, o que o levará a uma
cadas, trazendo tanto dificuldades para os alunos em
reação adversa e poderá ser que ele preciaproveitar bem as aulas, quanto para o professor, o qual
se se afastar de seu trabalho (CODO, 1999). tem que empreender um esforço extra para garantir a
São poucos os que conseguem trabalhar
sem demonstrar certos distúrbios emocionais,
aparentando apenas certo cansaço ou fadiga
rotineira, mas que não explodem, com nenhuma situação vivenciada cotidianamente, porém
a esses recomendamos buscar auxílio médico
haja vista, estão guardando muitos sentimentos
e uma hora esse sentimento poderá vir a tona de
uma vez, desencadeando ainda mais outros fatores psicológicos irreversíveis. De acordo com
Blase apud Esteve (1999) que nos afirma que:
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qualidade das suas aulas, preocupando-se em atender
bem aos alunos, respondendo suas dúvidas, acompanhando aqueles que têm mais dificuldade, enfim, cumprindo seu papel. Assim, conforme aumenta o número
de alunos por turmas, aumenta também o nível de carga mental exigido do docente (CODO, 1999, p.319).

Essa é uma informação facilmente compreensível até porque se refere em ambas as situações, ou seja, entre professores e alunos, e
no campo da educação não há espaços para
problemas emocionais, o que não significa que
não existem situações divergentes em uma sala
de aula, mas na tentativa de sanar problemas
extraclasse o docente se envolve mais plenamente. Segundo Souza (2007) nos diz que:
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[...] uma solidão que, combinada à desqualificação social de sua profissão e à contínua vivência
de frustrações e insucessos, fazem dele, muitas vezes, uma pessoa que se mostra hostil a psicólogos,
pais, conselheiros tutelares e outros que possam
estar identificando e o acusando de falhas que ele
próprio percebe em algum nível. Falhas das quais
se culpa, individualmente (SOUZA, 2007, p. 255).

Todavia muitos outros fatores desencadeiam
uma enorme frustração do professor o levando-o a uma profunda solidão, que agregados
a outros tantos problemas transformam sua rotina pacata em um verdadeiro transtorno psicológico, causando-lhe um adoecimento profissional e ocupacional, afetando profundamente
sua base estrutural e emocional, acarretando
naquilo a que podemos chamar de abandono social, haja vista que corpo gestor da escola não reconhece tais problemas nos quais
seus professores passam cotidianamente.
Assim a saúde mental dos docentes depende na realidade de atitudes positivas a serem
tomadas dentro do próprio ambiente escolar,
especialmente nas salas de aulas, e em relação a isso fica evidente a coparticipação da
equipe gestora para posicionar-se com uma
ação reflexão não punitiva, mas que possibilite a seus professores uma melhor qualidade
de vida não tornando o professor suscetível
a transtornos mentais entre outros problemas
causados pelo descaso. Assim de acordo
com Ferreira (2011): [...] a sociedade a qual
vivemos possui condições reais de ambiente
que afetam a qualidade de vida dos trabalhadores podendo vir a contribuir e fazer com
que o trabalho seja gerador de sofrimento
e não de prazer (FERREIRA, 2011, p. 29).

promisso deles frente a resolução de problemáticas sociais (FERREIRA, 2011, p. 29).
A categoria docente está propensa a ter
elevados picos de estresse devido à falta de
apoio em sala de aula e sua relação com
alunos tende a ficar cada vez mais distante,
a ponto de não credibilizar parte de seu trabalho na transmissão de conhecimento, levando consigo uma grande sobrecarga de
trabalho para casa e por fim não consegue
mais cumprir prazos.Ainda segundo Ferreira
(2011) que nos diz: “Quando o trabalho deixa
de ser considerado uma fonte de contribuição
e prazer passando a caracterizar sofrimento
no exercício da profissão, doenças associadas surgem gerando significativas sequelas
para o trabalhador” (FERREIRA, 2011, p.36).
Infelizmente esse olhar a sociedade ainda não possui sobre o docente, pois com as
transformações vivenciadas ao longo do tempo, ela somente faz cobrar desses profissionais da educação ações que a família não
responde se esquivando da real necessidade
de poder amparar o professor nessas ou em
outras ocasiões, e por fim acabam por demandar ainda mais exigências sobre esses profissionais no seu ambiente escolar e por que não
também fora dele (FERREIRA, 2011, p.36).

O que podemos afirmar fazer parte dos
transtornos psicológicos nos docentes vai
muito mais além que baixos salários ou até
mesmo a desvalorização da profissão, ou seja,
diante dessa realidade educacional, o ambiente escolar para todos os docentes acabou se
tornando algo bastante desafiador, daí surge
a questão conjuntamente do desprestígio da
categoria, exigindo-se cada vez mais com90
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ANSIEDADE E DEPRESSÃO: CUIDAR É
PRECISO
Muitas das vezes a questão da ansiedade
está fortemente ligada à insegurança, angústia,
incertezas e tensões que normalmente podem
vir acompanhadas de tremores, tensão muscular que afetam as percepções cognitivas dos
mesmos atingindo outras áreas do corpo humano. A ansiedade é a porta de entrada de
muitas outras doenças do trabalho que comumente acarreta o sistema nervoso central, facilitando assim a persistente fuga de ambientes que tornem descontroladas as ações do
indivíduo. Com tudo isso logo vem o estresse
devido às muitas preocupações, quer sejam
no trabalho, quer sejam em casa com seus
familiares, pois não estão conseguindo raciocinar e conduzir as situações por conta do
distúrbio emocional aparente. De acordo com
Maslach e Jackson, (1981, apud Codo, 1999):
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quanto o importante é buscarmos ajuda médica. De acordo com a (OIT) Organização Internacional do Trabalho, (1984, apud Esteve, 1999):
[...] cobra cada vez mais que a escola cumpra funções que tradicionalmente competiam a outras instituições sociais como a família, os educadores consideram que é injustificável acusá-los de que não estejam
à altura de todos os desafios que propõe um mundo
em rápida transformação, especialmente se eles não
dispõem dos recursos que desejariam para enfrentar
esses desafios (OIT - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1984, apud ESTEVE, 1999, p.31).

[...] uma reação à tensão emocional crônica
gerada a partir do contato direto e excessivo
com outros seres humanos, particularmente
quando estes estão preocupados ou com problemas. Dessa maneira cuidar exige tensão
emocional constante, atenção perene; grandes
responsabilidades espreitam o profissional a
cada gesto no trabalho. O trabalhador se envolve afetivamente com os seus clientes, se
desgasta e, num extremo, desiste, não aguenta mais, entra em Burnout (MASLACH E JACKSON, 1981, APUD CODO, 1999, p. 258).

Ao observarmos as condições psicológicas
do docente se faz necessário que ampliamos
o nosso olhar para como estamos tratando o
seu trabalho em uma sala de aula cheia e sem
condições boas de aprendizagem, e isso se dá
ao fato de que sentimento de impotência toma
conta desses espaços educacionais, levando o
professor a terem uma sensação de terror dentro da própria escola em que leciona, figurando
em uma incapacidade psicológica. Dessa maneira quando chega a este nível a ansiedade
torna-se patológica a ponto de causar preocupação na equipe gestora que certamente irá
pedir o seu afastamento de suas funções para
que ele procure ajuda médica especializada.Trata-se, no entanto de insistentes tentativas para
que algo dê certo e não dá, causando ainda
mais fadiga, falta de motivação, e por fim a tão
e inesperada depressão, devido ao desamparo e descaso com sua saúde (ESTEVE, 1999).

Outro ponto importante de se explorar aqui é
o aumento dos conflitos na qual expõem a saúde do trabalho docente, em particular o trabalho exagerado com salas cheias e pouca estrutura organizacional, a fim de atender com mais
claridade as demandas sociais dessas instituições, deixando que o professor resolva tudo
a sua maneira, mas que não fuja da realidade
dos seus alunos, o que é meramente impossível. Por ser parte integrante de um processo totalmente cumulativo o estresse traz consequências altamente negativas que afetam o trabalho
docente culminando na combinação de sinais
claros de transtornos psicológicos, começando
a partir de pequenos sinais que nos alertam

É imprescindível que o docente busque por
ajuda médica para tratar de sua saúde e não
afetar ainda mais o seu psicológico, pois somente assim ele irá preservar o pouco que ainda resta dentro de si, a sua dignidade como
professor. Quando pensamos um pouco sobre
a atuação desse profissional fica evidente compreender quanto sua função é importante dentro dos ambientes educacionais e para isso é
necessário que lelé tenha uma saúde perfeita,
e consiga aos poucos lidar com as mais altas
adversidades dentro dessas instituições, por
outro lado faz se também imprescindível que o
poder público tenha um olhar mais apurado durante essas questões. Em sua grande maioria
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o estresse é caracterizado como uma pressão
mental sobre o sujeito, que não dispõem de
mecanismos naturais para bloquear situações
provocadoras, ou seja, estará sempre dentro
da “linha de fogo” de seus superiores, aumentando ainda mais a tensão e causando desgastes emocionais diversos até que venha de fato
a depressão e com isso outras doenças mais
graves e irreversíveis (FERREIRA, 2011, p.36).
Como os professores trabalham em um nível
bem elevado de estresse cotidianamente é fato
compreendermos o porquê de cada situação,
embora não saibamos como se inicia, mas,
muitos são na realidade derivados de preocupações e problemas relacionados com o seu
próprio ofício, ampliando assim os fatores que
são desencadeadores do estresse, deixando-os em total vulnerabilidade, resultando em outras situações ainda mais complexas. Em seguida temos outro ponto crucial na saúde do
docente que é a depressão que precisa ser tratada desde o seu aparecimento, ou seja, desde
o início para que não se desenvolva com mais
gravidade a ponto do docente cometer suicídio.

Quando isso ocorre, certamente o indivíduo
possui um sentimento de inutilidade, torna-se
um tanto quanto pessimista para ele nada está
correto, não tem esperança em nada e muito menos espera algo do futuro, encontra-se
desamparado, rejeitado, ignorado por todos
os que o rodeiam, quer seja na escola ou em
família, seu relacionamento é conturbado com
os amigos, não tratando com cordialidade os
que procuram o ajudar a sair dessa situação,
sente-se totalmente perseguido por todos,
achando que ninguém o ama, gosta dele e tão
pouco respeite a sua dor naquele momento,
e, acaba se isolando de tudo e de todos, e
há ainda aqueles que não querem procurar
por ajuda médica, acreditando não ser “louco”, mas por estar passando uma fase ruim na
vida irá melhorar tão logo se sinta bem, o que
não é bem verdade (FERREIRA, 2011, p.36).
Dessa forma a relação do trabalho docente pode sim ser um gerador de doenças nas
quais é impossível se relacionar o ponto inicial, pois em seu dia-a-dia as tensões são descarregadas de uma única vez, aumentando
sim o nível de estresse, fazendo com que os
docentes estejam sempre em enfrentamento
mental, com esgotamento físico e emocional,
proporcionando a eles um sofrimento ainda
maior, transformando-o em um fracassado, mediante a todo tipo de esforço que tenha feito
para não dar o “braço a torcer”, isto é, tentam
driblar os problemas emocionais para não
gerar sequelas psicológicas, mas acabam
perdendo a luta para a depressão entre outras doenças ocupacionais. De acordo com
Dejours, apud Heloani; Capitão (2003) que
nos afirmam que: “Os surtos psicóticos e a
formação das neuroses dependem da estrutura da personalidade que a pessoa desenvolve
desde o início da sua vida, chegando a certa
configuração relativamente estável, após o período de ebulição da adolescência” (DEJOURS, APUD HELOANI; CAPITÃO; 2003, p. 01).
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Em um ambiente escolar amenizar o sofrimento dos profissionais de educação não é uma tarefa fácil, pois o mesmo depende na verdade da
estrutura psíquica do docente uma vez que sua
capacidade de raciocínio pode estar profundamente abalada com a doença. Além do mais
quando o docente tenta adaptar seus problemas
a realidade do seu trabalho, sua rotina torna-se
ainda mais sofrida, com os desgastes diários,
dessa forma os processos de saúde-doença
dos professores afetam a todos os envolvidos
a princípio a sua inter-relação com os demais
colegas de trabalho (FERREIRA, 2011, p.36).

SÍNDROME DE BURNOUT E OS
DOCENTES: TRANSTORNOS
PSICOLÓGICOS COMO TRATÁ-LOS?
É relativo compreender como o professor vem lutando para assim poder protelar a sua decisão sobre uma licença médica e a ruptura definitiva dessa assistência, o
que vem lhe causando grandes desconfortos além de uma enorme frustração, passando a ser um verdadeiro desafio permanecer
de pé em uma sala de aula Martins (2007).
Embora pareça ser uma situação simples,
não é, pois o docente está sempre pensando
nas necessidades de seus alunos, e alguns
casos criando vínculos sociais demasiados,
empregando ações que favoreça o aprendizado deles sem se preocupar com a sua saúde de uma maneira geral. Muitos são os profissionais de educação que se encontra com
laudos psicológicos nas redes de ensino, não
entram sequer nas salas, são os readaptados, possuem uma rotina de trabalho diferente
das dos docentes que estão atuando em uma
sala de aula, contudo, ainda se sentem fracassados.Segundo Martins (2007) nos afirma:

[...] A exaustão física se manifesta e as doenças aumentam inclusive doenças graves. É
caracterizada pelo aparecimento dos sintomas
de primeira fase, além de outros tais como: insônia, problema dermatológicos, estomacais,
cardiovasculares, instabilidade emocional, apatia sexual, ansiedade aguda, inabilidade de tomar decisões, vontade de fugir de tudo, auto
dúvida, irritabilidade. [...] caracteriza-se com a
presença de hipertensão arterial, úlceras gástricas, retração de gengivas, psoríase, vitiligo
e até diabetes. Em alguns casos, poderá ocorrer, inclusive, a morte (MARTINS, 2007, p. 05).

Ainda assim na maioria das vezes os esforços realizados por ele ainda agravam mais a
sua situação, passando a ser uma longa fase
entre a ação e o estímulo estressor agravando
um pouco mais o seu já debilitado quadro de
saúde, resistir é preciso, no entanto, tal indivíduo quando é exposto de maneira prolongada
ao seu problema já não saberá se conseguirá
alcançar a cura, ou seja, pode acontecer revezes que não trarão benefícios ao docente no
futuro. Quando o âmbito de trabalho é marcado como desencadeador do estresse muitos
serão os enfrentamentos desse e dos demais
profissionais da educação, e ainda assim haverá em tão pouco tempo o surgimento de
perturbações mentais, a partir de transtornos
generalizados que farão com que haja um rompimento na comunicação social dos indivíduos.
Partindo desse pressuposto existe em si um
mecanismo de fuga em que os profissionais da
educação passam a olhar atentamente, o uso
abusivo de remédios, para tentar restabelecer
assim seu equilíbrio emocional, o que não é
recomendado por nenhum especialista em psicologia ou psiquiatra. De acordo com Marques,
Martins e Sobrinho (2011): “[...] atribuir unicamente ao indivíduo a responsabilidade pelo
processo de saúde-doença, mas colocá-lo no
centro, afinal, “não é uma simples relação de
causa e efeito, mas uma complexa rede de relações, encontros, tensões e espaço de luta
constante” (MARQUES ET AL., 2011, p. 673).
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Tratar todos ou quaisquer sintomas é fundamental para que o docente obtenha sucesso,
contudo, as doenças ou transtornos relacionados ao seu ambiente de trabalho é algo hoje
muito recorrente, e infelizmente tem causado até
mesmo óbitos, onde os docentes não aguentando a pressão sofrida em sala de aula cometem
o suicídio. Ainda de acordo com Codo (1999):
[...] Tudo que a afeta deve ser considerada importante. Sempre quando nos deparamos com um problema deste porte estamos diante não apenas de
dificuldades que atingem o trabalhador, mas que,
por direito comum a todos de saúde e bem estar, precisa ser resolvido (CODO, 1999, p.308).

Muitos educadores vivem em clima de pura
tensão nas instituições de ensino, o que é na
prática resultante de inúmeras cobranças por
parte da equipe gestora, o que não associada aos tempos e aos momentos de reflexão
em que são orientados por seus superiores a
praticamente perseguirem a esses profissionais não lhes dando o devido tempo para a
realização de suas atividades, o que caracteriza uma violência psicológica grave, chegando
a situações extremas de puro assédio moral.
É realmente imprescindível que se
identifique o quanto antes qualquer
tipo de alteração em sua saúde para
que sejam tomadas as devidas providências. Entretanto, quando a saúde mental
do docente está consideravelmente comprometida isso indica que há um sinal
de alerta que e nada vai mudar daí para
frente, pois como já havíamos visto anteriormente, o aumento estafantes das
demandas no seu dia-a-dia acarreta e
muito seu trabalho, não conseguindo lidar com o frenesi das cobranças gerais
existentes dentro de uma instituição
educacional. Segundo afirmam Mariano; Muniz (2006): “[...] a saúde e a doença estão tão presentes no cotidiano
dos seres humanos, que muitas vezes
não nos damos conta de como se processa essa relação dinâmica entre uma
e outra” (MARIANO; MUNIZ; 2006, p.5).

Ainda que o papel social do professor não
possa ser determinado pela sua saúde acreditamos ser impossível que ele o faça estando
passando por um processo de saúde e desgaste mental, portanto, representa um enorme
problema que compromete o papel social do
docente. Comumente o professor sofre em
sala de aula questões notórias como casos
de indisciplina, violência, drogas entre outros
ficando no meio de um fogo cruzado na qual
quase sempre sai ferido, pois através de sua
ampla dedicação a educação de seus alunos,
torna-se inútil tentar resolver problemas que
não são seus, mas que por falta de planejamento escolar acaba “caindo” em suas mãos.
Diante dessa realidade o seu trabalho está
totalmente propenso a um verdadeiro fracasso,
permeando situações oriundas da família que
pouco quer saber de seus filhos, deixando de
cumprir com as suas funções, jogando para a
escola e para o professor a sua responsabilidade. Como já nos é sabido o professor possui
um papel social pautado no compromisso da
formação humana, e na construção do conhecimento, no entanto, também é bastante influenciado por fatores externos
que compõem seu ambiente de trabalho.
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De acordo com Gouveia (2010): “As consequências do Burnout nos professores não
se manifestam apenas no campo pessoal e
profissional. Estas também se manifestam
ao nível da organização escolar e na relação com os alunos” (GOUVEIA, 2010, p. 17).
Em outras palavras, a Síndrome de Burnout como vimos é caracterizada sim pelo
estresse ocupacional que emocionalmente e
fisicamente são consumidas com exaustão,
ou seja, são variantes remanescentes de um
comportamento irritadiço que sobrevém de
agressividade excessiva, na condução de pequenas situações-problemas dentro de um
mesmo ambiente por diversas vezes, tornando-o repetitivo. Conforme Benevides-Pereira
apud Reis et.al. (2002) nos afirmam que: “O
Burnout é a resposta a um estado prolongado de estresse, ocorre pela cronificação
deste, quando os métodos de enfrentamento falharam ou foram insuficientes” (BENEVIDES-PEREIRA apud REIS et. al.. 2002 p. 20).

Dentro do âmbito escolar espera-se tudo que
envolva a transmissão conhecimento, menos
que a saúde do docente seja agravada por situações que fogem realmente do controle, promover um ambiente socialização e harmonioso
faz parte das instituições ou ao menos deveria
fazer, pois não podemos deixar passar despercebida a saúde do professor em sala de aula,
isso porque o próprio docente se preocupa com
a saúde e bem estar de seus alunos, deixando
a sua um pouco de lado. Contudo, dobrar a
atenção sobre a saúde desses profissionais da
educação é algo que deveríamos levar em conta para o bom desempenho de suas funções
nas instituições de ensino pelo país, oferecendo com mais amplidão a atenção a que eles
precisam, sem se preocupar com coisas fúteis.

Sendo assim podemos afirmar que sofrimento psíquico dos docentes torna-se um caso de
saúde pública, e precisa ser tratado, e isso se
dá devido aos enormes números de licenças
médicas, abandono da profissão, e laudos médicos psicológicos, fazendo com que os docentes se afastem cada vez mais cedo de sua
profissão, e ainda há aqueles que se aposentam por invalidez precoce permanente.
Segundo nos afirma Perrenoud
(2002): “O fato de refletir sobre a
ação pode levar o professor a ter
que retificar um erro, que pode ser
interpretado de forma não compreensiva por parte dos colegas de
profissão, seus alunos podendo
gerar sentimento de frustração,
culpa, angústia, falta de confiança” (PERRENOUD, 2002, p. 60).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fazer uma reflexão ou até mesmo levantar uma discussão sobre a questão da saúde do
docente é um passo muito importante para nós até porque ela relata experiências vivenciadas no dia a dia de cada um, e tratar a com exatidão às problemáticas que os rodeiam nos
ambientes educacionais, compreender os fatores pelos quais levam o docente ao adoecimento e a laudos médicos ou licenças é um avanço por parte da gestão escolar, haja vista
ser imprescindível a participação de todos na condução de situações que possa garantir a
busca por assistência ou ajuda especializada. Todavia logo após o adoecimento começam
a aparecer outras doenças das quais não se imaginava como é o caso da Síndrome de
Burnout e a própria depressão que tem levado muitos profissionais a óbito infelizmente.
Por essa razão faz se necessário atentar-se com mais claridade na falta de motivação desse profissional da educação, passando a termos um olhar que ampare e não o condene ainda mais, porque
é justamente ações negativas no cotidiano dos docentes que os empurra para baixo e consequentemente a um enorme fracasso. Um ambiente escolar pode produzir sem querer diversas formas
de estresse, bastando apenas ser ignorada a situação recorrente de cada indivíduo, ou seja, muitas
das vezes acreditamos que nossos alunos possuem problemas familiares e queremos ajudá-los e
quando é o professor ele recusa a ajuda dos outros, tornando o seu ambiente de trabalho inóspito.
Ainda é possível perceber que as doenças psicológicas que afetam o professor atualmente estão
totalmente relacionadas estresse propriamente dito e a exigência cada vez mais acirrada onde ele
precisa cumprir prazos e estabelecer metas para o desenvolvimento de conhecimento de seus alunos, por fim é imprescindível que olhemos com mais atenção aos nossos queridos docentes desse
país porque a alto índice de afastamento por doenças, tem desmotivado a procura pelo magistério.
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O ENSINO DE MÚSICA E POSSIBILIDADES
DE COLABORAÇÃO COM AS DEMAIS
DISCIPLINAS DO CURRÍCULO

RESUMO: Este artigo objetiva apresentar, por meio de pesquisa bibliográfica descritiva, subsídios
para o trabalho do professor de Arte na área de Música. Este se dará pela apresentação de um
breve histórico dos principais períodos em que a Música esteve intrinsecamente ligada aos grandes movimentos artísticos, notadamente os literários, e em seguida uma sucinta apresentação
da legislação educacional sobre o ensino de Música no Brasil. Por meio deste artigo, esperamos
transmitir a compreensão de que a Música é um componente curricular que perpassa a disciplina de Arte e se articula com outras disciplinas, como a História e a Literatura, possibilitando que
os professores possam desenvolver projetos inter e transdisciplinares em suas áreas de atuação.

Palavras-chaves: Educação; Arte; Música; Interdisciplinaridade.
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INTRODUÇÃO

A

Base Nacional Curricular explicita, em poucas palavras, uma definição de música e a
forma básica de construção do conhecimento na área:

A música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma,
sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais,
como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura (BRASIL, 2018, p. 196).
As novas propostas para o ensino de música inter-relacionam-se com a Abordagem Triangular, criada por Ana Mae Barbosa, e com propostas específicas da linguagem musical de educadores contemporâneos, como Marisa Fonterrada e Teca de Alencar, assim como a argentina
Violeta Gainza, que nas últimas décadas têm contribuindo para transformar a educação musical
brasileira e latino-americana trabalhando na música ideias comuns a vários autores inovadores
em educação nas demais linguagens artísticas.
O objetivo deste artigo é apresentar os percursos históricos do ensino a música na educação básica brasileira, dada a importância dessa área artística para o enriquecimento cultural
de crianças e adolescentes.
O aprendizado da música na atualidade não pode ser distanciado da ideia do que é música, é parte dessa premissa a necessidade de trazer a realidade sonora do estudante para a
sala de aula, além de trabalhar com sons diversos e conceitos de paisagem sonora. Ainda, as
práticas musicais e auditivas têm a função de cultivar múltiplas escutas, nas quais a diversidade
musical é intensa, com o objetivo de ampliar os horizontes dos estudantes.
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A MÚSICA COMO EXPRESSÃO
ARTÍSTICA
Pesquisas arqueológicas comprovam que
a música foi uma das primeiras manifestações artísticas do homem. Essa relação se
tornou mais intensa a partir da transição entre os períodos Paleolítico e Neolítico, que
coincide com a fase em que o homem se
tornou gradativamente sedentário, formando aldeias e cidades, em função do desenvolvimento da agricultura (BRASIL, 2018).
Essas manifestações musicais, aliadas à
dança, tinham a finalidade de entrar em contato com o divino, fosse para homenagear os
deuses ou para pedir benesses. Os povos da
Antiguidade, como os caldeus e babilônios,
inventaram diversos instrumentos musicais de
corda, sopro e percussão utilizando chifres,
madeira e peles de animais (BRASIL, 2018).

Os gregos foram os responsáveis por
tornar a música em uma ciência. descobriu as
razões matemáticas por trás dos sons depois
de observar o comprimento dos martelos dos
ferreiros. A ele é creditado a descoberta do
intervalo de uma oitava como sendo referente a uma relação de frequência de 2:1, uma
quinta em 3:2, uma quarta em 4:3, e um tom
em 9:8. Os seguidores de Pitágoras aplicaram estas razões ao comprimento de fios de
corda em um instrumento chamado cânon,
ou monocórdio, e, portanto, foram capazes
de determinar matematicamente a entonação
de todo um sistema musical (BRASIL, 2018).
Os pitagóricos viam estas razões como
governando todo o Cosmos assim como o
som, e Platão descreve em sua obra, Timeu,
a alma do mundo como estando estruturada
de acordo com estas mesmas razões. Para
os pitagóricos, assim como para Platão, a
música se tornou uma natural extensão da
matemática, bem como uma arte. A matemática e as descobertas musicais de Pitágoras foram, desta forma, uma crucial influência no desenvolvimento da música através
da Idade Média na Europa (BRASIL, 2018).
A Igreja era o um dos poucos lugares
onde se poderia ouvir música. Nas celebrações religiosas, era comum o “Canto
Gregoriano”, uma variedade adaptada dos
cantos das sinagogas e de povos do Oriente Médio antes do nascimento de Jesus.
Nas festas de nobres muito ricos podia haver a presença de músicos viajantes, que se
apresentavam também em praças e pequenos
bares nas grandes cidades. A partir do século
XIV os artistas passaram a criar uma música
mais polifônica, distante dos cantos religiosos,
e surgiu a Música Renascentista. O período
coincidiu com a invenção da imprensa, o que
tornou mais acessível o uso de partituras e textos de teoria musical. No século XVII surge o
movimento barroco nas artes, o que também
influenciou na música. Assim como na arquitetura, a música também se torna grandiosa,
ornamentada, dramática. Predominou até meados do século XVIII, quando o movimento pela
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música clássica se eleva, coincidindo com o
A música moderna e contemporânea englofortalecimento da burguesia no domínio da eco- ba uma variedade de ritmos, instrumentos e
nomia (BARBOSA, A.M.; COUTINHO, 2013). modos de fazer. É a chamada música popular,
pois não se limita mais a uma classe social
Essa burguesia queira revestir-se de re- específica, embora, como todas as manifestafinamento e elegância, e isso se refletiu ções artísticas, se divida em vertentes que connas composições musicais da época. Ao sideram também os fatores sociais e geográfideixar de lado as tradições e raízes po- cos que se identificam com os variados tipos
pulares, aproximava mais a classe bur- musicais (BARBOSA, A.M.; COUTINHO, 2013).
guesa dos nobres e se distanciava das populações pobres e servis (ROMANELLI, 1986).
MÚSICA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
A música Romântica, vai de meados do
século XIX ao início do século XX, acompanhando o movimento literário do romantismo. Assim como na literatura, há uma reforço da emotividade e do nacionalismo
nas composições (ROMANELLI, 1986).

No Brasil colonial, os jesuítas, notadamente
na figura de José de Anchieta, a música e a
dança eram usadas na catequização e educação dos índios e dos mamelucos, como uma
maneira de superar as barreiras linguísticas e
culturais(BARBOSA, A.M.; COUTINHO, 2013).
Podemos depreender, portanto, que a música já era considerada uma linguagem universal
desde a Idade Média. A música como disciplina escolar aparece pela primeira vez nos documentos oficiais de 1854, que promoveu
a primeira reforma do ensino primário e
secundário na Corte. O artigo 54 do Decreto 1.331 de 17 de fevereiro de 1854
estabeleceu que “noções de música
e exercícios de canto” seriam facultativas no ensino primário das escolas
públicas, mas obrigatório no ensino
secundário. Na Reforma Leôncio de
Carvalho (Decreto 7.247 de 19 de abril
de 1879), o ensino nas escolas primárias contou com “rudimentos de música, com exercício de solfejo e canto”.
A Reforma Benjamin Constant (Decreto 981, de 8 de novembro de 1890)
estabeleceu o ensino da música em
ambos os níveis de ensino. A partir daí
até a Reforma Francisco Campos (Decreto 19.890, de 18 de abril de 1931), a música entrou e saiu dos currículos escolares nas
diversas reformas da educação, tanto regionais quanto nacionais (ROMANELLI, 1986).
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Francisco Campos foi o primeiro titular do Ministério da Educação, criado em
1930 por Getúlio Vargas. A reforma promovida no ensino secundário, no primeiro
ano de seu mandato, estabeleceu a seriação do currículo, a frequência obrigatória e
o aumento no número de anos desse ciclo.

as se empenharam em divulgar a arte nativa
brasileira, cultura indígena e folclórica: Tarsila
do Amaral, Anita Malfatti e Di Cavalcanti na
pintura; Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira na Literatura, e outros,
que também estiveram empenhados no “resgate” da cultura brasileira (JÚNIOR, 2006).

Também foi nessa reforma que foi instituído
o Canto Orfeônico como disciplina obrigatória
no currículo. A disciplina “Música” já estivera
presente nas práticas curriculares nas primeiras três décadas do século XX, mas abrangia
estudos técnicos (história e teoria musical) e
a biografia dos grandes músicos brasileiros
e estrangeiros, pois acreditava-se que a música popular não era digna de ser considerada uma arte séria, que deveria ser aprendida
e ensinada na escola (ROMANELLI, 1986).

Heitor Villa-Lobos foi um dos grandes defensores da implantação do Canto Orfeônico como
disciplina obrigatória no currículo escolar. Apesar de seu sucesso como músico e compositor, sempre teve grande apreço pela educação.
Para convencer Getúlio Vargas da importância
da educação musical no ensino escolar, apresentou um memorial utilizando um discurso
fortemente nacionalista (ROMANELLI, 1986).

Na Reforma do ensino de 1932, de autoria
de Anísio Teixeira, na capital do país, a MúO projeto de reformulação da disciplina foi sica e as demais Artes destaque dentro dos
apresentado pelo Maestro Heitor Villa-Lobos, currículos escolares. Na UDF (Universidade
de acordo com os princípios da Educação
do Distrito Federal), havia o curso de FormaNova, segundo os quais a música era uma
ção de Professores Secundários de Música e
maneira de despertar a consciência cidadã
– e cívica. Fernando de Azevedo, um dos
Pioneiros da Educação Nova, entendia a
arte na escola como algo com fins utilitários, recreativos. As atividades artísticas
escolares antes serviam apenas para as
festividades, nas quais as crianças se
exibiam para os pais em comemorações e reuniões (ROMANELLI, 1986).
Na Educação Nova, a educação deveria privilegiar o ensino das massas.
A maneira de ensinar arte na escola
para esse público seria por meio da
cultura popular, ou seja, elementos
nacionais da fauna, flora e do folclore. Para isso, era necessária a pesquisa dos cantos e canções folclóricos.
A disseminação da formação de uma cultura nacional se deu através das artes, da
educação, da imprensa e do Governo.
Essa relação com o nacionalismo não
era uma exclusividade da música, uma
vez que artistas das mais diversas áre103
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Canto Orfeônico, com várias Cadeiras culturais
e pedagógicas. Em 1933, foi criada a Superintendência de Educação Musical e Artística,
transformada em SEMA (Serviço de Educação
Musical e Artística) no ano de 1939. Este também foi o ano em que Villa-Lobos apresentou
sua proposta de ensino musical para os demais estados brasileiros (IAVELBERG, 2013).

§ 2o O ensino da arte, especialmente em
suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica.
§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o
teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2o deste artigo.
A lei configura a presença da música na escola
não como uma disciplina, mas como um componente curricular, trabalhando a interdisciplinarmenA disciplina era uma das que tinha a me- te.
nor carga horária no currículo, com duas horas/aulas semanais nos dois primeiros anos Os conteúdos a serem deverão contemplar uma postura
do ensino secundário e apenas uma hora/ interdisciplinar e devem corresponder às linguagens visual,
aula no terceiro ano (IAVELBERG, 2013) cênica e musical. Isto significa dizer que o professor de Arte
Na reforma promovida por Gustavo Capanema, o Canto Orfeônico atingiu seu auge.
A partir de 1946, passou a ser disciplina
obrigatória também no ensino ginasial. Foi
incluída nos currículos escolares até a década de 1960, quando foi retirada durante o Governo Militar (IAVELBERG, 2013)
Atualmente, o artigo 26 da LDB 9.394/96, a
música prevê que a música deverá ser conteúdo obrigatório em todos os níveis de ensino:
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
em cada estabelecimento escolar, por uma
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.796, DE 2013).

terá, como ponto de partida no seu planejamento, a linguagem específica de sua formação. Entretanto, as outras linguagens enriquecem as possibilidades de criação e produção.
Contudo, ao transitar por outras linguagens, o professor necessitará selecionar os conteúdos de maneira sensata para
que eles não fiquem fragmentados e distante do objeto de
estudo, evitando, assim, um encaminhamento polivalente ao
invés de interdisciplinar (SANTA CATARINA, 1998, p.189).

A EDUCAÇÃO ATUAL E O ENSINO DE
MÚSICA
O fazer artístico não pode se limitar a reproduzir
esquemas históricos e deve refletir a visão de mundo da época na qual é feito. A música não estaria
fazendo sua parte se ficasse sua prática apenas na
repetição de padrões musicais do passado, mesmo
que ligeiramente atualizados (ROMANELLI, 1983).
Durante o século XX, em consonância com as
mudanças sociais e tecnológicas, também os conceitos em valorização da experiência do sujeito se
insurgiu contra a mera manutenção das tradições.
E isso se refletiu – e ainda vem se refletindo também na educação escolar (ROMANELLI, 1983).
É importante não só permitir, mas incentivar os
estudantes a terem autonomia. Em música, isso
se traduz não apenas na criação musical, mas na
escolha de materiais sonoros, qualquer que seja o
tipo de som, incluindo a construção e criação de
instrumentos, para produzir uma experiência estético-musical única e criar assim maneiras próprias de
se expressar musicalmente (ROMANELLI, 1983).
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A música, mais do que as demais manifestações artísticas, é a que permite a maior amplitude de trabalhos interdisciplinares. Todas as
disciplinas podem se apropriar, em algum momento, da música para apresentar os conteúdos
e propostas curriculares (ROMANELLI, 1983).
A articulação mais comum é entre a música
e as disciplinas e linguagens, como as aulas
de Língua Portuguesa e de Língua Estrangeira.
Porém, como tratamos na primeira parte deste artigo, a História e a Geografia também podem utilizar a música como ponto de partida
para tratar de diversos assuntos que envolvam
a evolução das sociedades humanas, a cultura,
a política e a economia (ROMANELLI, 1983).

lar, pela atuação no Magistério público paulista também foi de suma importância, pelo
aproveitamento de discussões com colegas
de outras disciplinas e o trabalho coletivo.
Foram analisados os principais marcos legais
sobre o ensino de Arte dentro das legislações
educacionais para compreender como a disciplina de arte tem entrado e saído do currículo
escolar, a depender das mudanças políticas e
como o ensino de música foi o mais afetado.

Para citar um exemplo, tendo em vista o
panorama político atual e as referências às
práticas políticas do Governo Militar no Brasil (1964 – 1985), o professor de História
pode utilizar as chamadas “músicas de protesto” para ilustrar as formas de resistência não violenta aos regimes totalitários.
Quanto à Geografia, pode-se explorar os diferentes ritmos regionais e apresentar aos alunos como a Música reflete as realidades
sociais, associando os temas apresentados por Luiz Gonzaga (Asa Branca) com a
música regravada pelo grupo O Rappa (Súplica
Cearense) ou com os raps do grupo Racionais
MC’s que tratam das dificuldades de viver na periferia. Se as duas primeiras tratam da aridez do
solo, os rappers retratam a aridez de uma vida
à margem da sociedade (ROMANELLI, 1983).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa bibliográfica qualitativa de abordagem descritiva foi desenvolvida com base nos
aportes teóricos de Fonterrada (2005), Barbosa e Coutinho (2013) e Iavelberg (2013), que
tratam do ensino de Arte na educação básica.
Sobre os aspectos históricos, consultamos
Romanelli (1986) para compreender a influência da política e da economia na educação
brasileira. A observação do cotidiano esco105
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das ideias apresentadas, ficou clara a importância de se utilizar a música como ferramenta de ensino e aprendizagem em sala de aula, procurando compreendê-la em sua plenitude
com todos os fatores que a constroem – sonoridade, instrumentos, letras e seus sentidos – para
então desenvolver um trabalho significativo capaz de contribuir de uma forma prazerosa para o
desenvolvimento do aluno.
A ampliação da consciência sonora e a construção de uma linguagem sonoro-musical significativa para o estudante é fruto de atividades de criação, intervenções e arranjos musicais,
sempre valorizando seus espaços, relacionado não apenas à escola, mas também a outros
lugares da comunidade. Mesmo quando trabalhados exemplos musicais distantes da realidade
do aluno, a apreciação musical deve ser feita seguindo as propostas de teóricos da educação
musical, que confluem com as ideias de Ana Mae Barbosa, em que a contextualização, o fazer
e a apreciação são fundamentais para uma aprendizagem significativa e crítica.
O importante é que a música seja inserida nas atividades educativas, não por uma questão de
obrigatoriedade respaldada pela lei e sim como uma ferramenta para complementar a formação
e o desenvolvimento do ser humano.
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A SUTIL DIFERENÇA ENTRE
EXERCÍCIOS E PROBLEMAS
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo principal discutir sobre a sutil diferença entre o
que pode ser entendido como exercício e o que pode ser entendido como problema, na perspectiva de Pozo (1998), enfatizando a utilização destes na disciplina de Matemática. Para isso
serão expostos exemplos de exercícios e problemas e será discutido porque a diferenciação
entre estes é tão difícil, tanto no meio acadêmico, como na docência. O artigo conclui que
há uma linha tênue entre ambos e que a diferenciação de cada um depende não só do que
é exposto por tal, mas também do que é de conhecimento de quem será exposto a este.

Palavras-chaves:
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INTRODUÇÃO

E

m minha trajetória como professora de Matemática, agora atuando apenas na rede
pública municipal de ensino, mas também já experiente na rede privada e editorial,
e com muitos colegas de área, percebi que havia o incômodo nas preparações de
aulas e avaliações quanto ao tipo de atividade a ser proposta aos alunos e entender a função e diferença entre elas, o que, aparentemente, é bastante sutil, beirando a inexistência.
Assim surge este artigo, que é uma revisão bibliográfica de caráter exploratório e qualitativo, com
o objetivo de discutir qual, ou quais, a diferença entre problemas e exercícios, por meio da definição
dada por Pozo (1998). O tema problemas e exercícios foi escolhido pelo fato de serem essenciais
em aulas da disciplina de Matemática e por serem ferramentas de aprendizagem desta disciplina.
Ao longo deste artigo serão então definidas, como objetivo principal, algumas características de problemas matemáticos e de exercícios e, assim, talvez auxiliar na diferenciação entre tais. Também serão mostrados alguns exemplos de cada um dos tipos e porque cada um deles pode ser considerado como exercício ou como problema.
Este artigo justifica-se pelo fato de que, como sendo um documento público, dará acesso à comunidade docente a esta informação de suma importância para a docência, pois ao saber diferenciar cada tipo de atividade, sabe-se também quando deve-se utilizar cada uma e porque, adequando-se assim a atividade ao aluno e melhorando assim o seu desempenho em sala de aula.
O resultado após a busca foram alguns artigos que revelavam Pozo
(1998) que foi escolhido como base para este artigo, mas também foi encontrado um pouco sobre Vygotsky (1997) e Vergnaud (apud LIMA, 2009).
A partir deste resultado buscou-se a leitura destes referenciais para assim apresentar aqui uma revisão do que foi encontrado e assim apresentar algumas considerações sobre as sutis diferenças entre exercícios e problemas e assim decidir melhor
como e quando utilizar cada um deles em sala de aula, durante as aulas de Matemática.
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JUAN IGNACIO POZO
Juan Ignacio Pozo é, de acordo com a
Faculdade de Psicologia, licenciado em
Filosofia e Letras (Psicologia) pela Universidade
Autônoma de Madrid, em 1980, e doutor
em Psicologia pela mesma Universidade
em 1986, ainda hoje, 2020, é professor do
Departamento de Psicologia Básica e ensina
disciplinas relacionadas à Psicologia Cognitiva
de Aprendizagem.

Sua pesquisa se concentrou em conceitos e
procedimentos de aprendizagem em diferentes domínios
específicos do conhecimento (geografia, história, física,
química, gramática, música, filosofia, psicologia etc.),
bem como no desenvolvimento de estratégias de
aprendizagem em estudantes, tanto no ensino médio
quanto no ensino superior. Ele também desenvolveu
um trabalho teórico na análise e proposta de modelos
de aprendizagem cognitiva, cujo resultado publicou
vários trabalhos (Teorias Cognitivas da Aprendizagem,
Editorial Morata, 1989, Resolução de Problemas, em
Editorial Santillana, 1994, Aprendizes e professores, na
Editorial Alliance em 2008 e Human Mind: O mundo
da consciência e da carne, Editorial Morata, 2001,
Aquisição de conhecimento: quando a carne se torna
um verbo, Editorial Morata, 2003), (FACULDADE DE
PSICOLOGIA).

Trabalhou também em “como promover
melhores estratégias de aprendizagem para
estudantes de diferentes níveis educacionais”
(Faculdade de Psicologia), dirigiu vários
projetos de pesquisa, além de mais de uma
dúzia de teses de doutorado.
Por participar de inúmeras atividades de
formação e treinamento de professores e estar
investigando as concepções que professores
e alunos têm sobre aprendizagem e ensino
e a maneira pela qual essas concepções
devem ser modificadas no quadro das
mudanças educacionais exigidas pela
nova cultura de aprendizagem, este autor
foi escolhido como principal referencial
desta revisão bibliográfica.
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METODOLOGIA
A revisão bibliográfica com feito por meio de
busca em livros referenciados em outros artigos
sobre os temas de resoluções de problemas
matemáticos, assim a busca iniciou com uma
pesquisa em bases como Scielo, Google
acadêmico e Eric com diversos descritores
diferentes, dentre eles foi utilizado “Exercícios
matemáticos”,
“problemas
matemáticos”,
“exercícios e problemas” entre outros.
O resultado após a busca foram alguns artigos
que revelavam Pozo (1998) que foi escolhido
como base para este artigo, mas também foi
encontrado um pouco sobre Vygotsky (1997) e
Vergnaud (apud Lima, 2009).
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A partir deste resultado buscou-se a leitura
destes referenciais para assim apresentar aqui
uma revisão do que foi encontrado e assim
apresentar algumas considerações sobre as
sutis diferenças entre exercícios e problemas
e assim decidir melhor como e quando utilizar
cada um deles em sala de aula, durante as
aulas de Matemática.

EXERCÍCIO VERSUS PROBLEMA
Com a vivência em sala de aula percebe-se
o pedido, quase sempre presente, da gestão
escolar, normalmente os coordenadores
pedagógicos, para que haja problemas nas
avaliações e principalmente que estes sejam

trabalhados em sala de aula. No Currículo da
Cidade de São Paulo, como mostra a Figura 1,
a resolução de problemas está entre um dos
saberes destacados pela Matriz dos Saberes.
Assim, a gestão acredita estar inserindo a
interdisciplinaridade e contextualizando as
aulas, isso porque de uns tempos para cá a
contextualização começou a ser cada vez mais
solicitada, pois segundo diversos teóricos,
dentre eles Vygotsky (1997), por meio de seus
trabalhos sobre ensino e aprendizagem, os
alunos aprendem melhor quando colocados
em contato com algo de sua realidade, ou algo
que consigam imaginar, algo que seja mais
palpável, mais real.

Figura 1 – Matriz de Saberes – Secretaria Municipal de Educação SP
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Porém aqui entra a dúvida sobre o
que seriam então problemas. Será que
problemas são apenas exercícios onde se
contextualiza o que deve ser calculado? Será
que são exercícios de matemática, porém
não em linguagem matemática e sim texto?
Assim inicia-se aqui a diferenciação entre
problemas e exercícios e, como veremos
a seguir, esta diferenciação entre os dois
é bastante difícil e subjetiva, dependendo
muito mais de quem será o receptor destas
atividades do que da atividade em si.
Segundo Pozo (1998) exercícios são aqueles
que não surpreendem os receptores, que
não possuem técnicas desconhecidas para a
solução, que podem ser solucionados facilmente
através da aplicação de algum conhecimento
aprendido em sala de aula. Assim não basta
apenas ser contextualizado ou em forma de
texto para ser considerado um problema.

Por exemplo, quando o tema da aula é a adição,
propor ao aluno o seguinte enunciado “Maria
tem 5 lápis em seu estojo e 2 lápis em cima de
sua mesa. Sabendo que Maria não possui mais
lápis além destes, quantos lápis Maria tem ao
todo?”, não é propor um problema e sim um
exercício, pois os alunos estão aprendendo
sobre adição e sabem exatamente o que fazer
ao se deparar com o exercício acima, basta
aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo
das aulas. Pode até haver dificuldade para
alguns entenderem o enunciado ou o que devem
fazer, porém não é algo desconhecido a eles.
Como escrito por Brolezzi (2013), problema
é uma dificuldade, um obstáculo que devemos
passar “A palavra vem do grego antigo, πρόβλημα
(próblëma), e significa algo que se joga adiante,
algo que se projeta para frente […]” (p. 39).
Assim problemas devem causar um
problema, devem ser buscadas ferramentas
para solucioná-lo, deve haver a surpresa, deve
ser algo novo, inusitado, diferente, não devem
ser exercícios de aplicação de rotinas, não
deve possuir um caminho rápido para solução.

Segundo Vergnaud (apud Lima, 2009, p.3),
em sua Teoria dos Campos Conceituais, “as
crianças constroem conhecimento à medida
que pensam sobre o assunto, vivenciam
diferentes situações reais e, sobretudo,
quando são capazes de estabelecer
relações do conteúdo estudado”.
Sendo assim, problema e exercício se
diferenciam em relação ao conteúdo
que é trabalhado em cada um, porém,
como já mencionado anteriormente só
será considerado um problema algo
que se sabe a quem será proposto.
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EXEMPLOS DE EXERCÍCIOS
Como proposto acima, exercícios são
enunciados de onde basta o aluno aplicar
um conhecimento prévio para solucioná-lo
e a diferença entre problemas e exercícios
pode estar em quem os recebe, pois é a
partir do conhecimento do aluno que isso será
determinado. Por exemplo se for proposto
a um aluno do terceiro ano do ciclo de
alfabetização um exercício de divisão talvez
este o intérprete como um problema, pois
não conhece as ferramentas para solucionálo, porém ao propor um exercício de adição
à um aluno do sétimo ano do ciclo autoral
este só interpretará como problema caso
não possua o conhecimento de adição.
Os exercícios mais comuns propostos por
professores da disciplina de Matemática são
os que são conhecidos como exercícios de
fixação, onde os alunos precisam apenas
utilizar o algoritmo para realizar uma operação,
conhecidos como exercícios de “Arme e
efetue” ou exercícios de “Resolva”. Estes
exercícios normalmente possuem diversas
contas semelhantes com todas as
possibilidades estudadas para que os
alunos entendam por meio da repetição
como resolver determinadas contas.

Ele pode ser modificado por:
Analise as situações e responda:
Pedro ganhou 65 reais de sua mãe e 19 reais
de sua irmã. Com quantos reais Pedro ficou?
Júlia tinha 23 reais em sua carteira, porém
gastou 15 reais em seu almoço. Com quantos
reais Julia ficou?
(Própria autora)
O exercício continua sendo o mesmo,
porém foi escrito de maneira diferente para
facilitar o entendimento do aluno. A segunda
maneira de escrever não transformou
o exercício em problema, apenas o
contextualizou para facilitar o entendimento
do aluno que consegue imaginar a situação.
Assim, temos como exemplo de exercícios tanto
enunciados contextualizados como enunciados
apenas numéricos. O que diferencia um
exercício de um problema será como o aluno
enfrentará aquela proposta de atividade.

O que muitos talvez não saibam
é que transformar estes
exercícios de “Arme e efetue”
ou “ Resolva” em textos não
os transforma em problemas,
apenas
os contextualiza
para assim, talvez, facilitar
o entendimento do aluno.
Ou seja, se temos o
seguinte enunciado:
Arme e efetue:
65+19=
23-15=
(Própria autora)
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EXEMPLOS DE PROBLEMAS

“Se um barco transporta 26 ovelhas e 10 cabras,
quantos anos tem o capitão?” (SANTOS, 2014).

Após toda a explicação acima fica cada vez mais
O problema acima é do tipo com falta de
difícil apresentar um problema aos alunos sem
conhecê-los, porque é necessário saber o que o dados e não possui solução, isso porque
surpreenderá para assim propor um problema. não há informações suficientes para ser
solucionado. Porém, mesmo não possuindo
Sendo assim alguns exemplos de problemas, solução é um problema matemático, pois
que sempre são considerados e rotulados possui por trás a intenção de consciência
assim são os problemas com falta ou excesso crítica e criatividade e a ideia é perceber
situações e
de dados, pois estes sempre surpreenderão como os alunos lidam co
Outro problema, já aplicado em alguns
os alunos e além disso estimula sua
criatividade, raciocínio lógico e criticidade. trabalhos, como o do capitão, é o problema das
canetas e idade, que possui o seguinte enunciado:
Um exemplo de problema com falta de
“Você possui 10 canetas azuis no seu
dados é um problema que foi aplicado a
alguns alunos de uma escola primária na bolso direito e 10 canetas vermelhas
seu
bolso
esquerdo.
Quantos
China e foi considerado por muitos uma no
você
tem”
(SANTOS,
2014).
loucura, segundo reportagem da BBC (2018). anos
O problema é conhecido como problema
O problema acima é um problema com
do capitão e possui o seguinte enunciado:
excesso de dados, porque não é necessária
a informação das canetas para responder
à própria idade e este é considerado um
problema, porque é necessário que o aluno
se desprenda da ideia do enunciado e utilize a
interpretação para solucioná-lo (SANTOS, 2014).
Assim no problema do capitão é necessário
que o aluno perceba que falta informações
para solução, mas que se pode supor
informações para se obter uma resposta e
no problema das canetas é necessário que
o aluno perceba que há mais informações
do que necessita, pois este sabe sua própria
idade, independente da quantidade de canetas
que possui no bolso (SANTOS, 2014).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância na distinção entre problemas e exercícios não está apenas na definição de ambos
e sim em saber quando e porque utilizar cada um. Ambos possuem importância no aprendizado,
porém é necessário saber que ao propor exercícios se obterá um tipo de aprendizado, que é
diferente do aprendizado obtido a partir da aplicação de problemas.
Com a aplicação de exercícios, a ideia é de aprendizado por prática, por repetição, então
é necessário conhecer o algoritmo, ou conhecer as ferramentas necessárias para solucionálo. Aqui o foco é que o aluno saiba solucionar questões do mesmo tipo, saiba utilizar um
determinado algoritmo quando se deparar com determinada situação, então ele entende que
certas palavras têm um significado matemático quando estão em um exercício contextualizado,
como por exemplo juntou, acrescentou, uniu, colocou, e outras que se referem a uma soma, ou
diferença, tirou, deu, doou, e outras que se referem a uma subtração, para multiplicação pode
encontrar produto, dobro, triplo, quádruplo e outras e para divisão pode encontrar separou,
distribuiu, metade e outras.
A utilização de exercícios auxilia a resolução de problemas, pois com os exercícios, onde os
alunos possuem conhecimento de qual ferramenta utilizar para solucioná-lo, os alunos criam
caminhos e desenvolvem técnicas que auxiliarão na resolução de problemas onde não conhecem
ainda a ferramenta que o soluciona.
Assim, na solução de problemas, a intenção está no desenvolvimento de habilidades como
criatividade, criticidade, resolução de problemas, tomada de decisões, entre outras. Aqui o
desafio é de o aluno colocar em prática todas as ferramentas que possui, saber qual e, além
disso, descobrir como utilizá-la. O problema não é apenas uma aplicação da ferramenta, ele é
uma descoberta.
Então o aluno utilizará as técnicas aprendidas com os exercícios e com os problemas
resolvidos anteriormente para solucionar os novos problemas, enfrentando assim situações onde
desenvolverá diversas habilidades.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA BRINQUEDOTECA
NO APRENDIZADO INFANTIL

RESUMO: A partir de reflexões sobre o brincar e suas relações com o desenvolvimento e a
aprendizagem, o presente artigo busca apresentar algumas considerações sobre as contribuições das brinquedotecas na aprendizagem infantil. A criação da brinquedoteca foi um marco legitimador e histórico da importância do brincar para a criança. O brincar tem funcionado como estratégia de aprendizagem nas escolas, tornando o lúdico, o brincar e os jogos
parte essencial no planejamento de atividades. Procurando analisar a importância dada ao
brincar para o desenvolvimento da criança e caracterizar as atividades lúdicas, a inserção
das brinquedotecas escolares geraram resultados positivos na aprendizagem das crianças.

Palavras-chaves: Brincar; Brinquedoteca; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

importância de brincar é consenso na vida escolar e no desenvolvimento das crianças,
de certo que as aprendizagens adquiridas através do brincar se tornam mais ricas e
significativas. Observando que as crianças brincam independente da intervenção do
adulto, propiciar espaços para o brincar vem de encontro com o planejar as aprendizagens, neste sentido espaços estruturados se tornam muito ricos para essas aprendizagens.
As brinquedotecas são pensadas como espaços para o brincar ricos em estrutura e materiais
que estimulam o imaginário infantil; nessa proposta buscou-se como objetivo analisar quais contribuições esses espaços trazem para o desenvolvimento das crianças.
Nesse sentido, jogos, brinquedos e brincadeiras não são apenas um entretenimento, mas uma
atividade que possibilita a aprendizagem de várias habilidades e, portanto, esse são os objetivos
específicos, observar esse desenvolvimento prazeroso da criança que e como o educador deverá interagir com o lúdico, concretizando os jogos, brinquedos e brincadeiras e não apenas como
recursos pedagógicos decorrentes dos diversos níveis do conhecimento.
A brinquedoteca é um espaço onde o brincar torna-se significativo, e por isso vamos expor
neste trabalho qual a sua importância para o desenvolvimento da criança, o que este meio pode
proporcionar de novo, de atraente para as crianças, para o seu aprendizado escolar, que a sala
de aula não contempla, compreendendo assim a necessidade de criação da brinquedoteca em
escolas, hospitais, entre outros locais onde as crianças frequentam.
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BRINQUEDOTECA UM ESPAÇO
LÚDICO
A brinquedoteca deverá ser utilizada pelos
educadores e/ou responsáveis para desenvolverem a aprendizagem dos alunos através das
brincadeiras, oficinas, jogos, estimulador motor
e de raciocínio lógicos nas crianças. É objetivo de a brinquedoteca possibilitar o desenvolvimento mental, psicológico, social, físico da
criança por meio do lúdico. Não devendo ser
usada para induzir comportamentos colaborativos ou para forçar procedimentos, pois a criança será mais colaborativa, quanto mais relaxada e alegre estiver, o brincar livre e espontâneo
deve ser priorizado e favorecido (KISHIMOTO,
1990).
A criação da brinquedoteca foi um marco legitimador e histórico da importância do brincar
para a criança. É uma conquista para a sociedade e, em especial, para a criança que, assim, aprende de forma mais harmoniosa e prazerosa. A brinquedoteca é um espaço criado
para favorecer a brincadeira. É um espaço em
que as crianças (e os adultos) vão para brincar
livremente, com todo o estímulo à manifestação de suas potencialidades e descobrimento
de outras. Este brincar acontece de forma livre
mais com um objetivo proposto pelo (a) brinquedista para cada brincadeira, no intuito de
ensinar ou desenvolver determinadas habilidades.
Segundo Kishimoto (1990) apud Carvalho
(2011):
Atualmente as brinquedotecas são consideradas espaços de animação sociocultural que
se encarregam da transmissão da cultura infantil bem como do desenvolvimento da socialização, integração e construção de representações infantis (CARVALHO, 2011, p. 28.)
É importante que a brinquedoteca tenha um
espaço físico adequado com brinquedos e materiais diversificados, que levem em conta as
necessidades e as características do desenvolvimento infantil. É fundamental que os brinquedos e os jogos e outros objetos estejam
disponíveis ao acesso das crianças, a fim de
estimulá-las a brincar (KISHIMOTO, 1990).
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A quantidade de brinquedos também deve
ser suficiente para o número de crianças que
são atendidas seja na escola ou em outro meio
que se encontre. Embora os brinquedos sejam
a atração principal de uma brinquedoteca, ela
pode existir até mesmo sem brinquedos, desde que outros estímulos às atividades lúdicas
sejam proporcionados, isso dependerá do objetivo e necessidade apresentada pelo público
a qual lhe foi destinada. Os tipos de Brinquedoteca existentes são: circulante; adoleteca; reabilitacional; hospitalar e escolar. Brinquedoteca
circulante é uma espécie de carrinho que circula por todos os espaços da instituição, seja
escola, hospital, etc. Permite que todos tenham
acesso a brinquedoteca personalizada, na qual
oferece uma seleção de brinquedos e atividades que estão contidos nos KITS de atividades,
onde cada uma possui um acervo adaptado
para cada situação e ambiente. Brinquedoteca
adoleteca é um acervo que está voltado para
interesses de adolescentes e adultos, pois possui um nível mais avançado, no que tange a
jogos de regras, desafios cognitivos e motores,
possuindo acessórios e propostas para pinturas, desenhos, musicalização e demais recursos expressivos (CARVALHO, 2011).
Brinquedoteca reabilitacional é um acervo de
suporte as várias necessidades, caracterizando-se pelo apoio a estimulação psicomotora,
a estimulação sensorial, ao desenvolvimento
cognitivo e emocional. A brinquedoteca reabilitacional deve favorecer a ambientação facilitadora das experiências motoras, sensoriais e
afetivas fisiológicas que a patologia interrompeu (CARVALHO, 2011).
A brincadeira aqui tem o intuito de fazer com
que a criança perceba seu corpo, deseje se
movimentar e se relacionar com os demais.
E o ideal, é que essas atividades sejam realizadas em um ambiente alegre, que faça com
que a criança se sinta motivada. Brinquedoteca
hospitalar é um espaço preparado para atender os diversos contextos e situações hospitalares, como: leitos; salas de recreação; UTI’s;
pronto atendimento. Este tipo funciona dentro

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

do hospital, que deverá atender os objetivos não podemos entender a singularidade do
da instituição, perfil da clientela e preservar brinquedo como uma forma de atividade (VYas orientações gerais para o assunto (CARVA- GOTSKY, 2007,P. 62).
LHO, 2011).
Os brinquedos e jogos usados na faixa etáOs brinquedos, jogos e equipamentos lúdi- ria adequada tem a capacidade de promover o
cos devem ser resistentes, de fácil assepsia interesse, desenvolvimento cognitivo, estimular
e adaptados de acordo com as limitações da a criatividade, coordenação motora a fala e a
criança-paciente. Na brinquedoteca hospitalar memória. Portanto, segundo Vygotsky (2007),
devem ser organizadas oficinas e atividades cada faixa etária tem suas particularidades e
em grupos que possam envolver também as necessitam de estímulos e desafios diferentes,
mães, os irmãos e demais acompanhantes e para colaborar no seu desenvolvimento.
visitantes. Os recreacionistas ou ludoeducadores responsáveis pelos atendimentos lúdicos
A memória de crianças mais velhas não é
devem ser capacitados para essas atividades. apenas diferente da memória de crianças mais
Brinquedoteca escolar é o tipo que já foi mais novas; ela assume também um papel diferenmencionada durante o trabalho, esta é a mais te na atividade cognitiva. A memória, em fases
comum e encontrada, sendo um espaço espe- bem iniciais da infância, é uma das funções psicífico para suporte pedagógico, localizada nas cológicas centrais, em torno da qual se consescolas. Possui brinquedos e jogos específicos troem todas as outras funções. Nossas análises
para a estimulação de motricidade e grafismo; sugerem que o ato de pensar na criança muito
serve de apoio para o desenvolvimento de ra- pequena é, em muitos aspectos, determinado
ciocínio lógico matemático, apoio para a alfa- pela sua memória e, certamente, não é igual à
betização, leitura e escrita, desenvolvimento de mesma ação em crianças maiores. Para criannoções e conceitos do mundo físico e conheci- ças muito pequenas, pensar significa lembrar;
mentos gerais (CARVALHO, 2011).
em nenhuma outra fase, depois dessa muito
inicial da infância, podemos ver essa conexão
É muito importante lembrar e atentar-se para íntima entre essas duas funções psicológicas
os brinquedos oferecidos nas brinquedotecas, (VYGOTSKY, 2007, P. 36).
se são compatíveis com o público que frequenta aquele ambiente, seja em escolas, hospitais
AS ATIVIDADES LÚDICAS E O
ou em outro local. Pois se a oferta de brinESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO
quedos não for adequada e variada para as
DAS CRIANÇAS
crianças atendidas, a brinquedoteca pode não
alcançar seus objetivos esperados, podendo
Partindo da teoria de Vygotsky já apontada,
haver um desinteresse por parte das crianças, é que pude perceber o quanto a atividade lúprincipalmente as mais velhas. Não basta ter dica no espaço da educação infantil pode proum ambiente com brinquedos, é preciso aten- piciar e contribuir para desenvolvimento das
der os interesses das crianças. Segundo Vygot- crianças. Relembrando os estudos das teorias
sky (2007):
de Vygotsky, o desenvolvimento se dá em dois
níveis, o desenvolvimento real, que é o que a
Aquilo que é de grande interesse para um criança já adquiriu, e o desenvolvimento potenbebê deixa de interessar uma criança um pou- cial, o que ainda está por vir, e corresponde ao
co maior. A maturação das necessidades é um que a criança ainda não consegue fazer sozitópico predominante nessa discussão, pois é nha (VYGOTSKY, 2007).
impossível ignorar que a criança satisfaz certas
necessidades no brinquedo. Se não entendemos o caráter especial dessas necessidades,
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E a distância entre esses dois níveis se dá em
uma área que ele chamou de zona de desenvolvimento proximal, onde vai justamente acontecer a aquisição do conhecimento, e o que
era potencial passa a ser real. E é justamente a
partir deste entendimento do desenvolvimento
que podemos destacar dois pontos essenciais
para que ele ocorra, as atividades lúdicas e a
função do professor como mediador. Como já
foi visto, as atividades lúdicas são essenciais
na Educação Infantil, pois propiciam a criação
da zona de desenvolvimento proximal e, consequentemente, a aquisição do conhecimento e
do aprendizado (VYGOTSKY, 2007).
Nessa fase do desenvolvimento infantil, dos
três aos cinco anos, o brincar se constitui como
“uma forma que permite à criança imaginar, explorar, descobrir, construir, destruir, reconstruir,
conhecer-se a si mesma e ao mundo que a
cerca, identificar-se nele, por fim, compreendê-lo” (ROCHA, 1997).
A criança necessita brincar para viver, para
vivenciar o mundo dos adultos, mundo este
em que está inserida desde que nasce, mas
do qual só se apropria progressivamente. Através da brincadeira, ela pode atuar de diversas
maneiras nas situações em que se encontra,
ou, sobretudo que imagina, e, portanto, ir se
construindo, e reelaborando a sua identidade
enquanto sujeito social e histórico (ROCHA,
1997, p. 417).

bém, nesse sentido, que vê na brincadeira uma
atividade que garante a interação e construção
do conhecimento pelas crianças (WAJSKOP,
2005, p. 25).
Sendo assim, o estímulo ao desenvolvimento
dos alunos se dá, principalmente, através da interação das crianças com elas mesmas e com
um terceiro, a professora. A professora deixa,
então, de ser um simples agente de informação e passa a ser uma mediadora nas atividades, que é um dos fatores essenciais para
o desenvolvimento da criança na educação infantil. Contudo, quando a atividade mecânica
sobressai, a mediação do professor fica comprometida e os alunos tendem a desenvolver
de forma rápida a atividade e a absorção do
conteúdo tende a ser bem menor (WAJSKOP,
2005, p. 25).

JOGO E BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Para entendermos a importância do jogo para o
desenvolvimento da criança, primeiramente precisamos entender sobre ele, seus conceitos e sua
história. Desde tempos remotos, o jogo fazia parte
da cultura de um povo e enquanto fato social, o
jogo assume a imagem que cada sociedade lhe
atribui. De acordo com a época e o lugar, os jogos
admitem significados distintos. Da mesma forma
que os valores da sociedade se transformam, o
jogo também se transforma (KISHIMOTO, 1993).

Sem a cultura, o jogo não tem significado e uma
das finalidades do jogo é educar para viver bem
em sociedade. Na Antiguidade, a criança não era
compreendida como um ser que necessitava de
jogo. O jogo é uma ação natural do ser humano,
considerando que o homem é um ser dotado da
capacidade de criar e imaginar. A concepção de
jogo nem sempre foi como entendemos hoje. Antes do período do Romantismo, a brincadeira era
vista como algo desnecessário, se levado em conta o fato de que, naquela época, a criança não era
A criança desenvolve-se pela experiência compreendida como um ser que necessitava de
social, nas interações que estabelece desde ludicidade. O ato de brincar era considerado fútil
pelos adultos, que tinha como foco principal de
cedo, com a experiência sócio histórica dos
todos apenas o trabalho (KISHIMOTO, 1993).
adultos e do mundo por eles criados. É tamDaí a importância do adulto na vida desta criança, partindo do princípio de que esta
criança, muitas vezes, utiliza-se do processo de
imitação da professora. É importante perceber
o quanto o professor, em uma atividade lúdica, contendo ou não um fim pedagógico, pode
despertar na criança o interesse pela atividade
e, consequentemente, o seu envolvimento. De
acordo com Wajskop (2005):
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Na antiguidade, crianças de todas as idades e adultos participaram, juntos, das mesmas brincadeiras. Essa era uma forma vista de
aproximar os laços de afetividade e promover
a união. Entendia-se então, que as crianças
não tinham jogos próprios para sua idade, elas
tinham que se contentar com as brincadeiras
estipuladas pelos adultos. Os jogos, naquela
época, não eram considerados como práticas
necessárias e sérias. Eram vistos como coisas
sem importância e esquecidas. De acordo com
Kishimoto (1993), que faz um apanhado histórico do uso de jogos no contexto social, o jogo
veio ganhar um valor crescente na década de
1960, com o aparecimento de museus com
concepções mais dinâmicas, onde nesses espaços as crianças podiam tocar e manipular
brinquedos. Este processo de valorização do
jogo chegou ao Brasil no início da década de
1980, com o aumento da produção científica a
respeito dos jogos e o aparecimento das brinquedotecas (KISHIMOTO, 1993).
O conceito de jogo no Brasil tem uma característica folclórica, baseada nas raízes brasileiras. As brincadeiras brasileiras têm origem nas
culturas indígena, negra, italiana e portuguesa
que, por sua vez, também é uma mistura de
tradições europeias, como relata Kishimoto
(1993). O jogo veio para o Brasil junto com
sua colonização, em 1500, porém seu caráter
era mais literário, incluindo contos e lendas,
parlendas adivinhações, superstições e festas
típicas:
Em virtude da ampla miscigenação étnica a
partir do primeiro grupo de colonização, fica
difícil precisar a contribuição específica de
brancos, negros e índios nos jogos tradicionais
infantis atuais no Brasil. Mas é possível, em alguns casos, efetuar um estudo, especialmente
em contextos onde o predomínio dessas etnias
é muito grande, como nos engenhos de açúcar ou nas tribos indígenas espalhadas pelo
país, no fim do século passado e começo deste (KISHIMOTO, 1993, p. 20).
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Assim como o brinquedo é fruto da cultura local, no Brasil não poderia ser diferente. A cultura brasileira é uma mistura de culturas de todas
as partes do mundo, logo, há os mais variados
tipos de brinquedos. Kishimoto (1997, p.13) diz
que: “tentar definir o jogo não é tarefa fácil”,
pois é possível sua interpretação de diversas
formas como, por exemplo, brincar de “mamãe
e filhinha”, jogar bola, brincar na areia, construir um barquinho.
Entretanto, cada jogo tem suas particularidades, no exemplo citado de brincar de “mamãe
e filhinha” usa-se a imaginação, estimula a fala
da criança, que muitas vezes, expressa seus
sentimentos e conflitos internos. Este se diferencia do jogo de futebol no qual há regras a
serem cumpridas, que também se torna diferente do brincar na areia, no qual está brincadeira
há o prazer de manipulação de objetos que
satisfaz a criança. Por sua vez, todas elas se diferem da construção de um barquinho, pois há
a exigência de um modelo mental e destreza
manual para executar a atividade (KISHIMOTO,
1993).
Há inúmeros estudos que mostram a importância dos jogos na educação e, principalmente na educação infantil, é através do jogo que
a criança consegue construir o seu próprio conhecimento. No decorrer da história os jogos
educacionais têm sido valorizados na educação infantil, pois é a partir deste contexto que
o jogo voltado para a criança passa por mudanças, tornando-se cada vez mais presente
na escola (KISHIMOTO, 1993).
Todavia, em todos os tempos, o jogo foi visto
como algo primordial no desenvolvimento do
educando, acompanhando a evolução das novas tecnologias e dos novos recursos que estão sendo disponibilizados. O brincar e o jogar
são atos indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual e sempre estiveram presentes em qualquer povo, desde os mais remotos
tempos. Através deles, as crianças desenvolvem a linguagem. Segundo Vygotsky (2007):
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Antes de controlar o próprio comportamento,
a criança começa a controlar o ambiente com a
ajuda da fala. Isso produz novas relações com
o ambiente, além de uma nova organização
do próprio comportamento. A criação dessas
formas caracteristicamente humanas de comportamento produz, mais tarde, o intelecto, e
constitui a base do trabalho produtivo: a forma
especificamente humana do uso de instrumentos (VYGOTSKY, 2007, p 20).
Também outros aspectos relevantes são adquiridos e desenvolvidos, como o pensamento, a socialização, a iniciativa e a autoestima,
preparando–se para ser um cidadão capaz de
enfrentar desafios e participar na construção
de um mundo melhor. Para Kishimoto (1997):
A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento, por conta da motivação interna, típica do lúdico, mas
o trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência de parceiros bem
como a sistematização de conceitos em outras
situações que não jogos. Ao utilizar, de modo
metafórico, a forma lúdica (objeto suporte de
brincadeira) para estimular a construção do
conhecimento, o brinquedo educativo conquistou um espaço definitivo na educação infantil
(KISHIMOTO, 1997, p. 43).
O brincar é mais do que uma distração, é
uma linguagem na qual a criança revela uma
forma de pensamento. Através da brincadeira a
criança situa-se no espaço em que vive, constrói a ideia de si e do outro, experimenta, fala,
age, interpreta, interage, enfim, desenvolve habilidades essenciais para uma melhor compreensão do mundo (KISHIMOTO, 1993).
O brincar na escola é diferente do brincar em
outro lugar, a brincadeira na escola tem como
finalidade o aprendizado da criança, envolvendo assim toda a equipe pedagógica. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (RCNEI):

No ato de brincar, os sinais, os gestos, os
objetos e os espaços valem e significam outra
coisa daquilo que aparentam ser. Ao brincar
as crianças recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que
estão brincando. Nas brincadeiras, as crianças
transformam os conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais com os
quais brinca (BRASIL,1998, p.27).
O RCNEI (BRASIL, 1998) aponta que a brincadeira favorece a autoestima das crianças,
contribuindo para superar progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar
contribui para a interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos
sociais diversos, tornando-se assim, meio por
onde a criança aprende e interioriza sentimentos, pensamentos e funções sociais.Entendida
como ação assimiladora, a brincadeira aparece
como forma de expressão da conduta, dotada
de característica espontânea e prazerosa, onde
a criança constrói conhecimentos. O brincar representa uma fase no desenvolvimento da inteligência, marcada pelo domínio da assimilação sobre a acomodação, tendo como função
consolidar a experiência passada. No entanto,
para Vygotsky (2007), os processos psicológicos são construídos a partir de imposições do
contexto sociocultural. Seus paradigmas para
explicitar a brincadeira infantil, localizam-se na
filosofia que concebe o mundo como resultado
de processos histórico-sociais que alteram não
só o modo de vida da sociedade, mas inclusive
as formas de pensamento do ser humano.
Segundo Kishimoto (1997), brincadeira é
ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação
lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação,
brinquedo e brincadeira relacionam-se com a
criança. A criança cria uma situação imaginária, assume o papel e age como tal, se transformando e mudando também o significado dos
objetos de acordo com sua vontade, sem se
preocupar com a sua adaptação à realidade
concreta. Essas ações são capazes de modificar os processos de desenvolvimento e aprendizagem, quando interagem no cotidiano infantil (KISHIMOTO, 1997).
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ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Para proporcionar brinquedos adequados
nas brinquedotecas, é importante saber qual
público que irá atender, e conhecer as particularidades de cada faixa etária, assim como
o desenvolvimento de cada etapa da infância.
Segundo as teorias de Jean Piaget (1999) o
desenvolvimento do ser humano passa por algumas etapas, sendo elas, 1ª etapa sensório-motor, de zero a dois anos de idade; 2ª etapa
pré-operatório, entre o segundo e o sétimo ano,
3ª etapa operacional concreto, entre oito e doze
anos e a 4ª etapa operacional formal, a partir
dos 12 anos de idade. Sabendo o que esperar
de cada etapa, fica mais evidente quais brinquedos e quais brincadeiras disponibilizar.

associações de movimentos, processo chamado de conflitos cognitivos, reconhecendo as
ações. Exemplo de brinquedo: objetos grandes, arredondados, leves e que despertem sua
atenção com luzes, barulho, cores e formatos
diferentes. Visando sempre a segurança e a
qualidade do brinquedo, para que não quebre
e não solte peças pequenas, pois as crianças
podem colocar na boca (PIAGET, 1999).
Pré-operatório, surge o egocentrismo, pensam de acordo com suas experiências individuais, já conseguem desenvolver boa comunicação, é despertado o interesse e a prática
das brincadeiras do “faz de conta”, e exploram
a curiosidade. Segundo Piaget (1999). Assim
que a linguagem estiver um pouco mais aprimorada, ocorre a fase dos “por quês”, surgindo
aproximadamente aos cinco anos e meio de
idade. Para a criança, tudo deve ter uma explicação, um motivo, nada é por acaso. Muitas
vezes, os adultos não acham respostas para
as interrogações infantis, devido às perguntas
eram sobre assuntos triviais.

Sensório-motor, a criança tem suas reações
baseadas em extintos, está na fase das descobertas e sensações. Segundo Jean Piaget
(1999) Nos primeiros meses de vida os lactentes não percebem os objetos que saem do seu
campo de visão. E por volta do fim do primeiro
Os brinquedos nesta etapa podem exigir noano é que os objetos são procurados depois
vos desafios. Se a criança brincava com um
que saem do campo da percepção.
encaixe com três peças, agora ela pode brinNo fim do segundo ano, ao contrário, está car com um que tenha sete peças em formatos
concluído um espaço geral que compreende e cores diferentes, brinquedos com contexto
todo os outros, caracterizando as relações dos para que a criança possa fazer associações.
objetos entre si e os contendo na sua totali- Jogos de montar e encaixar, jogos bem simples
dade, inclusive o próprio corpo. Ora, a elabo- de memória, com elementos comuns como fruração do espaço é devida essencialmente à tas, animais e brinquedos. As figuras devem
coordenação de movimentos, sentindo-se aqui fazer sentido para a criança. Brinquedos com
a estreita relação que une este desenvolvimen- uma grande variedade de sons, e muitos eleto ao da inteligência senso-motora (PIAGET, mentos para estimular a imaginação, como os
brinquedos estruturados: panelinhas, carrinho,
1999, P. 22).
boneca, ferramentas, e também os brinquedos
Durante esses dois anos de vida a criança não estruturados: tampinhas, potes, garrafas
passa por um processo de expressão oral, sua pet e outros. Sempre estimulando compartilhar
linguagem começa ser trabalhada por meios os brinquedos e interagir com outras crianças:
Os exemplos são abundantes: jogo de bonede choro e outros sinais, como palavras curtas.
Esse período sua coordenação está sendo de- ca, brincar de comidinha. É fácil dar-se conta
senvolvida. Essa etapa as crianças precisam de que estes jogos simbólicos constituem uma
de brinquedos que estimulem a manipulação atividade real do pensamento, embora essendos objetos e muita interação com o mundo cialmente egocêntrica, ou melhor, duplamente
ao redor. Os brinquedos devem proporcionar egocêntrica. Sua função consiste em satisfazer
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o eu por meio de transformação do real em
função dos desejos: a criança que brinca de
boneca refaz sua própria história corrigindo-a
à sua maneira, e revive todos os prazeres ou
conflitos, resolvendo-os, compensando-os, ou
seja, completando a realidade através da ficção (PIAGET, 1999, P. 29).

OPERACIONAL CONCRETO, NESSA
FASE A CRIANÇA COMEÇA A TER
AUTONOMIA PARA TOMAR DECISÕES
E EXPÕEM SEUS PENSAMENTOS

Na etapa operacional formal a aquisição do
raciocínio lógico é completa, o pré-adolescente já é capaz de lidar com questões lógicas
e abstratas. Eles conseguem criar situações
hipotéticas, e também desenvolvem possibilidades, teorias e autonomia. Mas ainda assim,
seu desenvolvimento, vivência e aprendizagem
é contínuo. Os jogos nessa fase precisam despertar seus interesses, ser mais complexos
para estimular o raciocínio, além do mais, é
preciso estimular sua autoestima, visando que
a adolescência é uma fase de transformações
e questionamentos:

A idade média de sete anos, que coincide
com o começo da escolaridade da criança,
propriamente dita, marca uma modificação
decisiva no desenvolvimento mental. Em cada
um dos aspectos complexos da vida psíquica,
quer se trate da inteligência ou da vida afetiva,
das relações sociais ou da atividade propriamente individual, observa-se o aparecimento
de formas de organizações novas, que completam as construções esboçadas no decorrer
do período precedente, assegurando-lhes um
equilíbrio mais estável e que também inauguram uma série ininterrupta de novas construções (PIAGET, 1999, p. 40).

As reflexões precedentes poderiam levar a
crer que o desenvolvimento mental termina por
volta de onze anos ou doze anos, e que a adolescência é simplesmente uma crise passageira, devida à puberdade, que separa a infância
da idade adulta. Evidentemente, a maturação
do instinto sexual é marcada por desequilíbrio
momentâneos, que dão um colorido afetivo
muito característico a todo este último período da evolução psíquica. Mas, estes fatos bem
conhecidos, que certa literatura psicológica banalizou, estão longe de esgotar a análise da
adolescência e além do mais desempenharam
Os brinquedos nessa nova etapa devem exi- apenas papel bem secundário (PIAGET, 1999,
gir ainda mais desafios, como e de montar, por P. 57).
exemplo, já podem ter peças menores e em
Vale mencionar que, para Jean Piaget (1999),
maior quantidade, entre 50 e 100. E os jogos
de memória podem ser mais complexos, jo- em todas as fases o desenvolvimento mental
gos de tabuleiro, adivinhas, brincadeiras com pode ser enriquecido por certos estímulos e
regras, caça ao tesouro e tudo o que explore com um ambiente adequado para crianças.
a criatividade e o intelectual da criança, que a Assim, o crescimento delas é beneficiado em
faça pensar.
diversos aspectos, fisicamente, socialmente e
até emocionalmente.
A criança, depois dos sete anos, torna-se capaz de cooperar, porque não confunde mais
seu próprio ponto de vista com os outros... A
linguagem “egocêntrica” desaparece quase
totalmente e os propósitos espontâneos da
criança testemunham, pela própria estrutura
gramatical, a necessidade de conexão entre as
ideias e de justificação lógica. Quanto ao comportamento coletivo das crianças, constata-se
depois dos sete anos notável mudança nas atitudes sociais como, por exemplo, no caso dos
jogos com regras (PIAGET, 1999, 40-41).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo pode nos revelar o quanto é importante o lúdico nas práticas de ensino das crianças, porque nada mais motivador para a criança aprender do que brincando, podendo explorar
sua imaginação, desejo, possibilitando o descobrimento de si mesmo, de suas capacidades, da
maneira diferente de pensar do outro perante as mesmas brincadeiras, jogos, brinquedos, perfazendo assim com que vejam que há formas de entender, de ver diferentes das suas.
A brinquedoteca vem com o objetivo de retomar esta importância do brincar para criança,
entendendo que a brincadeira, o jogo, é a melhor forma de ensinar uma criança, inserindo os
conteúdos necessários para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, por meio do que lhes é
prazeroso, fazendo com que as crianças deixem também de acharem “chato” os conteúdos, e
estes se tornam assim quando ministrados de forma tradicional, que não traz nenhum significado
para eles.
Na brinquedoteca as crianças brincam com um objetivo intrínseco, planejado pelo (a) brinquedista, mesmo que estas brincadeiras sejam consideradas livres para as crianças, elas vão aprender e construir um conhecimento sem perceber. Por esse motivo o aprendizado nas crianças por
intermédio da brincadeira acontece mais rápido do que se lhes for ensinado de forma tradicional,
utilizando-se apenas de conteúdo.
O ensinar tem que agradar, tem que apreender a atenção do aluno, e para a criança a melhor
forma de ter sua atenção é através do lúdico. Compreendemos a importância desse espaço
no ambiente escolar, hospitalar, comunitário, entre outros, mas verificamos que a educação, os
que a fazem talvez ainda não tenham entendido que investir em educação é necessário para se
chegar ao aprendizado satisfatório, e a implantação desse espaço nas escolas proporciona um
desenvolvimento surpreendente, comparando o que é feito em sala de aula, de maneira tradicional, com o que pode ser realizado pelo lúdico.
Visando também, a importância de entender as fases da vida na infância, para elaborar um
ambiente com brinquedos adequados para as faixa etárias atendidas nas brinquedotecas, proporcionam maior interesse e estímulos para os envolvidos. Esta pesquisa nos ensinou que para
educar crianças com qualidade não se deve apenas trabalhar com conteúdos tradicionalmente,
mas valer-se do lúdico para construir o conhecimento necessário para a formação do ser crítico-reflexivo.
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BENEFÍCIOS DA MÚSICA NA
APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo apresenta a importância da música no processo de ensino aprendizagem e a musicalização como elementos contribuintes para o desenvolvimento da inteligência
e a integração do ser. A música com maior ou menor intensidade está na vida do ser humano, ela desperta emoções e sentimentos de acordo com a capacidade de percepção que
ele possui para assimilar a mesma, traz algumas sugestões de atividades e analisa o papel
da música na educação. Remete também a Inteligência Musical, apontada por Howard Gardner, como uma das múltiplas inteligências e à capacidade que a música tem de influenciar o
homem física e mentalmente, podendo contribuir para a harmonia pessoal, facilitando a integração e a inclusão social. O objetivo do artigo é mostrar que a música não é somente uma
associação de sons e palavras, mas sim, um rico instrumento que pode fazer a diferença nas
instituições de ensino, pois ela desperta o indivíduo para um mundo prazeroso e satisfatório
para a mente e para o corpo que facilita a aprendizagem e também a socialização do mesmo.

Palavras-chaves: Aprendizagem; Socialização; Desenvolvimento; Música.
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INTRODUÇÃO

A

educação tem que ser vista de uma maneira total e duradoura e precisa de várias formas de estudo para o seu melhoramento, porque em qualquer meio sempre haverá
formas diferentes de individualidade e diversidades das condições ambientais que são
oriundos dos estudantes que precisam de um tratamento personalizado.
Neste ponto devemos promover atividades que ajudam no desenvolvimento do intelecto e
pensamento crítico do educando, exemplificando seria as danças e músicas, porque a música
tornou-se um incentivo entre aluno e professor no que se diz em aprender de forma prazerosa
no cotidiano entre os dois.
A criança tem que se sensibilizar com o universo dos sons, porque é pela audição que ela se
interage com os fenômenos sonoros e os sons. Quanto maior a alegria da criança com o fenômeno sonoro, mas ela descobrirá seus benefícios. Por isso é extremamente importante, praticar
com as crianças desde pequeno, pois esta prática de certa forma ajuda no desenvolvimento da
sua memória e atenção.
FARIA (2001), diz que a música é de extrema importância na aprendizagem, porque a criança
desde pequenininha já escuta música, no qual diversas vezes é cantada pela genitora ao adormecer, conhecida como “canção de ninar”.
A música quando bem explorada desenvolve a inteligência, criatividade e outros dons e aptidões, portanto, deve-se aproveitar esta excelente atividade educacional dentro das salas de aula.
A música e a dança estão no corpo e afloram emoções, neste sentido ela equaliza o metabolismo, interfere na receptividade sensorial e diminui os efeitos de fadiga ou leva a excitação do
aluno.
Para STABILE citado por ESTEVÃO (2002, p. 34) “a música e a dança permitem a expressão
pelo gesto e pelo movimento, que traz satisfação e alegria. A criança aprende e se desenvolver
através dela”. O termo musical proporciona papel muito importante na vida recreativa de toda
criança, ao mesmo tempo em que acelera sua criatividade, promovendo a autodisciplina e despertando a consciência rítmica e estética. A música transforma um terreno favorável para a imaginação quando desperta as experiências criadoras de cada um. A educação pela música nos
brinda com uma educação total.
FARIA (2001, p. 24), “A música como sempre esteve presente na vida dos seres humanos,
ela também sempre está presente na escola para dar vida ao ambiente escolar e favorecer a
socialização dos alunos, além de despertar neles o senso de criação e recreação”. A unidade
escolar, enquanto espaço institucional para difusão de conhecimentos socialmente construídos,
pode se trabalhar em patrocinar a aproximação das crianças com outras propriedades da música que não aquelas reconhecidas por elas na sua relação espontânea com a mesma. Cabe
aos professores proporcionar situações de aprendizagem nas quais as crianças possam ficar
em relação com um número diferente de produções musicais não apenas amarradas ao seu
ambiente sonoro, mas se possível, também, de origens variadas, como, de outras famílias, de
outras comunidades, de outras culturas de diferentes qualidades: folclore, música popular, música clássica e outros.
As atividades musicais nas escolas devem partir do que as crianças já conhecem deste ritual,
e se desenvolve dentro dos parâmetros e probabilidades de trabalho de cada educador. FARIA
(2001, p. 4), “A música passa uma mensagem e revela a forma de vida mais nobre, a qual, a
humanidade almeja, ela demonstra emoção, não ocorrendo apenas no inconsciente, mas toma
conta das pessoas, envolvendo-as trazendo lucidez à consciência”. A música como outra qualquer arte acompanha historicamente o desenvolvimento das pessoas e pode se olhar à análise
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de épocas da história, porque em cada uma, ela está sempre atuante. A música é algo que sempre está na vida do homem, podendo se comprovar isto, em qualquer registro da caminhada da
história.
As crianças sabem que se dança música, isto é, que a dança está associada à música, e
geralmente sentem grande prazer em dançar. Se os professores levarem isso em conta e considerarem como ponto de partida o repertório atual de sua classe (os das crianças e o próprio)
e puderem expandir este repertório comum com o repertório do seu grupo cultural e de novos
grupos, criando situações em que as crianças possam brincar, com certeza estarão contribuindo
significativamente para a formação das crianças. (ESTEVÃO, 2002, p. 33),
A música na vida humana é tão maravilhosa, pois é algo que ajuda no bem estar de todos.
No convívio escolar a musica tem por consequência, aumentar e ajudar na aprendizagem das
crianças, porque a ensina a ouvir e escutar de maneira concreta, ativa e refletida.
DUCORNEAU (1984), o primeiro passo para que a criança aprenda a escutar bem consiste
em permitir que ela faça experiências sonoras com as qualidades do som como o timbre, a altura e a intensidade, depois disso, estará em posição de escuta. A criança que consegue desenvolver pouco a pouco a apreciação sensorial, aprende a gostar ou não de determinados sons e
passa a reproduzi-los e a criar novos desenvolvendo sua imaginação. A boa música influencia o
ser humano, obtendo de volta a padrões mais saudáveis de pensamentos, sentimentos e ações.
A música afeta de duas formas diferentes no corpo da pessoa: diretamente, com o efeito do
som sobre as células e os órgãos, e indiretamente, agindo sobre as emoções, que influenciam
numerosos processos corporais provocando a ocorrência de tensões e relaxações em várias
partes do corpo.
Para GAINZA (1988), a música é um elemento de fundamental importância, pois movimenta,
mobiliza e por isso contribui para a transformação e o desenvolvimento. A música não substitui
o restante da educação, ela tem como função atingir o ser humano em sua totalidade. Não existe uma maneira única de trabalhar corretamente, mas devem ser respeitados alguns princípios
comuns. Um deles é que o ensino de música começa com a produção e a prática da própria
música. Essa é uma condição básica. Por isso, o governo precisa buscar formas que sejam
profundamente atuais e eficazes para satisfazer às necessidades musicais apresentadas pela
moçada que está na escola. 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 buscar outra meta,
pois nenhuma outra atividade tem o poder de levar o indivíduo a agir. A música atinge o auge
por meio do ritmo e do som, e por meio da melodia, alcança a afetividade.
Stefani (1987), a música afeta as emoções, pois as pessoas vivem mergulhadas em um
mundo de sons. Em qualquer lugar e qualquer hora transpira-se a música, sem tomar conta
disso. A música é escutada porque faz com que as pessoas sintam algo bom, que proporciona
sentimentos, pode-se dizer que tais sentimentos de alegria, melancolia, violência, sensualidade,
calma e assim por diante, são experiências da vida que constituem um fator importantíssimo na
formação do caráter do indivíduo.
A música é um instrumento facilitador do processo de ensino aprendizagem, portanto deve
ser possibilitado e incentivado o seu uso em sala de aula
Também aborda a questão da Inteligência Musical, apresentada por Howard Gardner (1995).
Ele desenvolveu sua teoria baseando-se no estudo de diversas pessoas, com diferentes trajetórias de vida, profissões e aspirações. Ele realizou entrevistas e pesquisas cerebrais com vítimas
de derrame, prodígios, crianças autistas e os chamados “idiotas-prodígios“.
Na teoria das inteligências múltiplas, e apresenta alguns motivos pelos quais ela deva ser mais
bem considerada no currículo escolar. Por fim, indica a música como um elemento importante
para estabelecer a harmonia pessoal, facilitando a integração, a inclusão social e o equilíbrio
psicossomático.
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O QUE SERIA A MÚSICA?

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. Onde melodia é a parte cantada
da música, harmonia é uma sobreposição de
notas e ritmo é a marcação do tempo da música. De acordo com Wilhems apud Gainza
(1988, p. 36):

Segundo Bréscia (2003), a música é uma
linguagem universal, tendo participado da história da humanidade desde as primeiras civilizações. Conforme dados antropológicos, as
primeiras músicas seriam usadas em rituais,
como: nascimento, casamento, morte, recuperação de doenças e fertilidade. Com o desenvolvimento das sociedades, a música tamCada um dos aspectos ou elementos da múbém passou a ser utilizada em louvor a líderes,
como a executada nas procissões reais do an- sica corresponde a um aspecto humano específico, ao qual mobiliza com exclusividade ou
tigo Egito e na Suméria.
mais intensamente: o ritmo musical induz ao
Na Grécia Clássica o ensino da música era movimento corporal, a melodia estimula a afeobrigatório, e há indícios de que já havia or- tividade; a ordem ou a estrutura musical (na
questras naquela época. Pitágoras de Samos, harmonia ou na forma musical) contribui ativafilósofo grego da Antigüidade, ensinava como mente para a afirmação ou para a restauração
determinados acordes musicais e certas melo- da ordem mental no HOMEM (WILHEMS apud
dias criavam reações definidas no organismo GAINZA, 1988, P. 36).
humano. “Pitágoras demonstrou que a seqüênO PAPEL DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO
cia correta de sons, se tocada musicalmente num instrumento, pode mudar padrões de
Snyders (1992) comenta que a função mais
comportamento e acelerar o processo de cura”
evidente da escola é preparar os jovens para o
(BRÉSCIA, p. 31, 2003).
futuro, para a vida adulta e suas responsabiliAtualmente existem diversas definições para dades. Mas ela pode parecer aos alunos como
música. Mas, de um modo geral, ela é conside- um remédio amargo que eles precisam engolir
rada ciência e arte, na medida em que as rela- para assegurar, num futuro bastante indetermições entre os elementos musicais são relações nado, uma felicidade bastante incerta. A músimatemáticas e físicas; a arte manifesta-se pela ca pode contribuir para tornar esse ambiente
escolha dos arranjos e combinações. Houaiss mais alegre e favorável à aprendizagem, afinal
apud Bréscia (2003, p. 25) conceitua a músi- “propiciar uma alegria que seja vivida no preca como “[...] combinação harmoniosa e ex- sente é a dimensão essencial da pedagogia,
pressiva de sons e como a arte de se exprimir e é preciso que os esforços dos alunos sejam
por meio de sons, seguindo regras variáveis estimulados, compensados e recompensados
conforme a época, a civilização etc” (HOUAISS por uma alegria que possa ser vivida no momento presente” (SNYDERS, 1992, p. 14).
APUD BRÉSCIA (2003, p. 25).
De uma maneira mais didática e abrangente,
a música é composta por melodia, harmonia e
ritmo. Já Gainza (1988, p.22) ressalta que: “A
música e o som, enquanto energia estimula o
movimento interno e externo no homem; impulsionam-no-a ação e promovem nele uma multiplicidade de condutas de diferentes qualidade
e grau”. De acordo com Weigel (1988, p. 10) a
música é composta basicamente por:
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Além de auxiliar para deixar o ambiente escolar mais festivo, podendo ser usada até mesmo
para proporcionar um ar mais receptivo à chegada dos alunos, dando um efeito calmante
após períodos de atividade física e diminuindo
a preocupação em momentos de prova, a música também pode ser utilizada como um recurso no aprendizado de outras disciplinas. O
professor pode selecionar músicas que digam
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sobre o conteúdo a ser utilizado em sua área,
isso vai fazer com que a aula seja dinâmica e
atraente, e vai auxiliar a recordar as informações. Mas, a música também deve ser pensada como matéria em si, como linguagem artística, forma de expressão e patrimônio cultural. A
escola deve aumentar o conhecimento musical
do aluno, dando oportunidades na convivência
com os diferentes estilos, apresentando novos
gêneros, proporcionando uma análise pensativa do que lhe é apresentado, permitindo que o
aluno se torne mais crítico. Conforme Mársico
(1982, p.148) “[...] uma das tarefas primordiais
da escola é assegurar a igualdade de chances,
para que toda criança possa ter acesso à música e possa educar-se musicalmente, qualquer
que seja o ambiente sócio-cultural de que provenha”.
As atividades musicais realizadas na escola
não visam à formação de músicos, e sim, através da vivência e compreensão da linguagem
musical, propiciar a abertura de canais sensoriais, facilitando a expressão de emoções, ampliando a cultura geral e contribuindo para a
formação integral do ser. A esse respeito Katsch e Merle-Fishman apud Bréscia (2003, p.60)
afirmam que “[...] a música pode melhorar o
desempenho e a concentração, além de ter um
impacto positivo na aprendizagem de matemática, leitura e outras habilidades linguísticas nas
crianças” (BRÉSCIA, 2003, P.60).

Gainza (1988) afirma que as atividades musicais na escola podem ter objetivos de prevenção, nos seguintes aspectos: Físico: oferecendo atividades capazes de promover o alívio de
tensões devidas à instabilidade emocional e fadiga; Psíquico: promovendo processos de expressão, comunicação e descarga emocional
através do estímulo musical e sonoro; Mental:
proporcionando situações que possam contribuir para estimular e desenvolver o sentido da
ordem, harmonia, organização e entendimento.
Para Bréscia (2003, p. 81) “[...] o aprendizado de música, além de favorecer o desenvolvimento afetivo da criança, amplia a atividade
cerebral, melhora o desempenho escolar dos
alunos e contribui para integrar socialmente o
indivíduo”.

CONTRIBUIÇÕES DE HOWARD
GARDNER

A teoria das inteligências múltiplas sugere
que existe um conjunto de habilidades, chamadas de inteligências, e que cada indivíduo as
possui em grau e em combinações diferentes.
Segundo Gardner (1995, p. 21): “Uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade
cultural”. São, a princípio, sete: inteligência musical, corporal-cinestésica, lógica-matemática,
lingüística, espacial, interpessoal e intrapessoAlém disso, como já foi citado antes, o traba- al. A inteligência musical é caracterizada pela
lho com a musicalidade infantil na instituição habilidade para reconhecer sons e ritmos, gosescolar é um poderoso instrumento que apri- to em cantar ou tocar um instrumento musical.
mora, além da sensibilidade à música, fatores
como: concentração, memória, coordenação
Gardner (1995) destaca ainda que as intelimotora, socialização, acuidade auditiva e disci- gências são parte da herança genética humaplina. Conforme Barreto (2000, p.45).
na, todas se manifestam em algum grau em toLigar a música e o movimento, utilizando a das as crianças, independente da educação ou
dança ou a expressão corporal, pode contribuir apoio cultural. Assim, todo ser humano possui
para que algumas crianças, em situação difícil certas capacidades essenciais em cada uma
na escola, possam se adaptar (inibição psico- das inteligências, mas, mesmo que um indivímotora, debilidade psicomotora, instabilidade duo possua grande potencial biológico para
psicomotora, etc.). Por isso é tão importante a determinada habilidade, ele precisa de oporescola se tornar um ambiente alegre, favorável tunidades para explorar e desenvolvê-la. “Em
ao desenvolvimento (BARRETO, 2000, P.45).
resumo, a cultura circundante desempenha um
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papel predominante na determinação do grau
em que o potencial intelectual de um indivíduo
é realizado” (GARDNER, 1995, p, 47). Sendo
assim, a escola deve respeitar as habilidades
de cada um, e também propiciar o contato com
atividades que trabalhem as outras inteligências, mesmo porque, segundo o autor, todas
as atividades que realizamos utilizam mais do
que uma inteligência.

COMO A MÚSICA AJUDA NA
INTEGRAÇÃO DO SER

Há muito vem se estudando a relação entre
música e saúde, conforme Bréscia (2003, p.
41): “A investigação científica dos aspectos e
processos psicológicos ligados à música é tão
antiga quanto às origens da psicologia como
ciência”. A autora cita ainda os benefícios do
uso da música em diversos ambientes como
Ao considerar as varias habilidades, a escola hospitais, empresas e escolas.
está dando chance para que o educando se
destaque em pelo menos uma delas, ao conEm alguns centros hospitalares a música tem
trário do que acontece quando se privilegiam sido usada antes, durante e após cirurgias, os
apenas as capacidades lógica-matemática e resultados vão desde pressão sangüínea e pullinguística. Além disso, na avaliação é preciso sos mais baixos, menos ansiedade, sinais viconsiderar o uso de expressão em que o aluno tais e estados emocionais mais estáveis, até
melhor se adapte (GARDNER, 1995, p, 47).
menor necessidade de anestésico. Uma FaculCampbell; Campbell; Dickinson (2000, p.147)
ao comentarem sobre a inteligência musical,
resumem os motivos pelos quais ela deve ser
valorizada na escola: Conhecer música é importante. - A música transmite nossa herança
cultural. É tão importante conhecer Beethoven
e Louis Armstrong quanto conhecer Newton e
Einstein. - A música é uma aptidão inerente a
todas as pessoas e merece ser desenvolvida.
- A música é criativa e auto-expressiva, permitindo a expressão de nossos pensamentos e
sentimentos mais nobres. - A música ensina os
alunos sobre seus relacionamentos com os outros, tanto em sua própria cultura quanto em
culturas estrangeiras. - A música oferece aos
alunos rotas de sucesso que eles podem não
encontrar em parte alguma do currículo. - A
música melhora a aprendizagem de todas as
matérias. - A música ajuda os alunos a aprenderem que nem tudo na vida é quantificável. - A
música exalta o espírito humano.

dade em São Paulo realizou uma pesquisa que
avalia os efeitos da música em pacientes com
câncer. A pesquisa revela que a musicoterapia
pode ajudar e muito na diminuição dos sintomas de pacientes que fazem tratamento quimioterápico (BRÉSCIA, 2003, P. 41).
Em empresas o meio mais procurado para
se fazer música é o canto coral, pois esta é
uma atividade que permite a integração e exige cooperação entre seus membros, além de
proporcionar relaxamento e descontração. Na
opinião de Faustini apud Bréscia (2003, p.61):
A necessidade social do homem de ser aceito por um meio e de pertencer a um determinado grupo para o qual contribua com seu tempo
e talento, é totalmente satisfeita pela participação em um determinado grupo coral. Além
disso, este grupo lhe trará grande satisfação e
orgulho em suas realizações artísticas, beneficentes, religiosas, e desenvolverá nele satisfação sadia, por estar sua pessoa relacionada a
um ótimo grupo (Bréscia, 2003, p.61).
Cantarolar é uma brincadeira que necessita
controle e uso total da respiração, proporcionando relaxamento e energização. Fregtman
apud Gregori (1997 p. 89) comenta que: “O
canto desenvolve a respiração, aumenta a proporção de oxigênio que rega o cérebro e, por-
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tanto, modifica a consciência do emissor”. A
prática do relaxamento traz muitos benefícios,
ajudando para a saúde física e mental do individuo. De acordo com Barreto e Silva (2004,
p. 64): “O relaxamento propicia o controle da
mente e o uso da imaginação, dá descanso,
ensina a eliminar as tensões e leva à expansão
da nossa mente”.

cipar, não existe cobrança de rendimento, sua
forma de expressão é respeitada, sua ação é
valorizada, e através do sentimento de realização ela desenvolve a autoestima. Sadie apud
Bréscia (2003, p.50) afirma que:
Crianças mentalmente deficientes e autistas
geralmente reagem à música, quando tudo o
mais falhou. A música é um veículo expressivo
para o alívio da tensão emocional, superando
dificuldades de fala e de linguagem. A terapia
musical foi usada para melhorar a coordenação motora nos casos de paralisia cerebral e
distrofia muscular. Também é usada para ensinar controle de respiração e da dicção nos casos em que existe distúrbio da fala (BRÉSCIA,
2003, p.50).

Assim como as atividades de musicalização
a prática do canto também traz ajudas para a
aprendizagem, portanto devendo ser mais explorada na escola. Bréscia (2003) afirma que
cantar pode ser um excelente companheiro de
aprendizagem, contribui com a socialização,
na aprendizagem de conceitos e descoberta
do mundo. Tanto no ensino das matérias quanto nos recreios cantar pode ser um veículo de
compreensão, memorização ou expressão das
Já que a música comprovadamente pode traemoções. Além disso, o canto também pode zer tantos benefícios para a saúde física e menser utilizado como instrumento para pessoas tal porque as escolas não as utilizam mais?
aprenderem a lidar com a agressividade.
Colocá-la no cotidiano escolar certamente acarretará benefícios tanto pra educadores quanto
O relaxamento propiciado pela atividade de para os estudantes. Os professores encontram
cantar também contribui com a aprendizagem. nela mais um recurso, e os estudantes se senBarreto (2000, p. 109) observa que: “O relaxa- tirão extremamente motivados, se aprimorando
mento depende da concentração e por isso só de forma lúdica e prazerosa e intensa. Como
já possui um grande alcance na educação de já foi dito anteriormente, a música auxilia no
crianças dispersivas, na reeducação de crian- equilíbrio das energias, desenvolvendo a criaças ditas hiperativas e na terapia de pessoas tividade, e a memória, e a concentração, autoansiosas”. Comenta ainda que crianças com disciplina, socialização, além de contribuir para
problemas de adaptação geralmente apresen- a higiene mental, reduzindo a ansiedade e protem respiração curta e pela boca, o que dificul- movendo vínculos (BARRETO e SILVA, 2004).
ta a atenção concentrada, pois esta depende
do controle da respiração.
Gregori (1997) explica que harmonia, em música, é uma combinação de sons simultâneos
As atividades relacionadas à música também que acompanha a melodia e é construída de
servem de estímulo para crianças com dificul- acordo com o gosto do compositor. No cotidades de aprendizagem e contribuem para a diano, inclusive na escola, também se deve
inclusão de crianças portadoras de necessida- buscar harmonizar a síntese dialética corpo/
des especiais. As atividades de musicalização, mente, pois esta também deve propiciar uma
por exemplo, servem como estímulo a realiza- maior tomada de conhecimento da consciênção e o controle de movimentos específicos, cia corporal, promovendo o equilíbrio do ser e
contribuem na organização do pensamento, e contribuindo para sua integração com o meio
as atividades em grupo favorecem a coopera- onde vive, e a música pode contribuir para isto
ção e a comunicação. Além disso, a criança segundo os avanços das neurociências.
fica envolvida numa atividade cujo objetivo é
ela mesma, onde o importante é o fazer, parti-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, por meio deste estudo que as diversas áreas do conhecimento podem ser
estimuladas com o uso da musicalidade. Segundo esta perspectiva, a música é nascida como
um universo que fala a expressão de ideias, valores culturais, sentimentos e ajuda na comunicação da pessoa consigo mesmo e com o meio em que se vive. Ao atender diferentes modos do
desenvolvimento humano: físico, social, mental, espiritual e emocional, a música deve ser vista
como um agente facilitador do processo educacional. Nesse contexto faz se necessária a sensibilização dos professores para relembrar a conscientização quanto às alternativas da música
para facilitar o bem-estar e o crescimento das potencialidades dos estudantes, porque ela fala
diretamente ao corpo, à mente e às emoções.
A chegada da música na educação ajuda a percepção e estimula a memória e a inteligência,
conciliando-se ainda com habilidades linguísticas e lógico-matemáticas ao desenvolver processos que ajudam o aluno a se reconhecer e a se orientar melhor no mundo. Fora isso, a música
também vem sendo usada como fator de bem estar no emprego e em várias atividades terapêuticas, como elemento facilitador na manutenção e recuperação da saúde. As atividades de
musicalidade também auxiliam a inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais.
Pelo seu caráter lúdico e de liberdade de expressão, não acrescentam pressões e nem cobranças de participações, são uma forma de melhorar e aliviar a criança, ajudando na desinibição,
auxiliando para o envolvimento social, acordando noções de respeito e consideração pelo outro,
e abrindo espaço para novas aprendizagens.
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A PSICOMOTRICIDADE E SUAS CONTRIBUIÇÕES
PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM
GLOBAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar a Psicomotricidade como ferramenta
fundamental para a formação do desenvolvimento global das crianças, e quando trabalhada de
forma global contribui para que a criança se desenvolva em sua integralidade, e principalmente na formação de sua personalidade, e é na infância que podemos dar um maior destaque a
psicomotricidade, pois é nessa fase que as funções psicomotoras começam a desenvolver-se.
Sendo assim, dentro do processo de aprendizagem, a criança que aprende utilizando o corpo
e os movimentos, têm uma maior facilidade em seu desenvolvimento, e jamais esquecem
aquilo que aprendeu através da relação entre corpo, movimento e aprendizagem. O trabalho foi desenvolvido dentro dos referenciais metodológicos, utilizando os procedimentos de
pesquisas bibliográficas descritivas, que levou a alcançar os objetivos e a confirmação da hipótese levantada para a elaboração do trabalho. Como os resultados das análises do trabalho
pode-se compreender que a Psicomotricidade é a ciência que tem como objetivo de estudo o
homem por meio do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo,
bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo
mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é origem das aquisições
cognitivas, afetivas e orgânicas. E para a Educação Infantil, contribui para o desenvolvimento
psicomotor, afetivo, cognitivo e social, atuando na autonomia dos alunos, transformação e
emancipação da aprendizagem em todos os aspectos trabalhados pelo desenvolvimento motor.

Palavras-chaves:
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INTRODUÇÃO

O

processo de aprendizagem é um dos
mais importantes aspectos na vida
das crianças. Partindo desse pressuposto, o artigo apresentado tem a preocupação
de nos fazer compreender como a psicomotricidade pode contribuir para o desenvolvimento
global das crianças, na educação infantil que
é a primeira etapa da educação básica, favorecendo os aspectos físicos, mental, afetivo,
emocional e cognitivo. Compreendendo que a
psicomotricidade é a ciência que tem por objetivo o estudo do homem através do seu corpo em movimento, e está relacionada ao seu
mundo interno e externo, que está estritamente
relacionado à maturação em processo, explicitando que o corpo é a origem das aquisições
orgânicas, cognitivas e afetivas, podemos observar o quanto é essencial ser trabalhada de
forma adequada na educação infantil, garantindo com que a criança possa superar obstáculos presentes durante o processo de aquisição
da aprendizagem.
A psicomotricidade trabalhada de forma
global contribui para que a criança se desenvolva em sua integralidade, e principalmente
na formação de sua personalidade, e é na infância que podemos dar um maior destaque
a psicomotricidade, pois é nessa fase que as
funções psicomotoras começam a desenvolver-se. Sendo assim, dentro do processo de
aprendizagem, a criança que aprende utilizando o corpo e os movimentos, têm uma maior
facilidade em seu desenvolvimento, e jamais
esquecem aquilo que aprendeu através da relação entre corpo, movimento e aprendizagem.
O principal objetivo do artigo é de identificar
a importância da psicomotricidade no processo de aprendizagem global das crianças na
educação infantil, analisar como deve ser feito
esse processo de inserção do trabalho com
a psicomotricidade com os alunos da educação infantil e principalmente compreender que
a psicomotricidade encadeia o processo de
desenvolvimento físico, mental e integral das

crianças, propiciando uma aprendizagem mais
prazerosa, afetiva e significativa.
A psicomotricidade faz parte de todos os
gestos e atividades existentes, realizadas pelas
crianças ela se desenvolve através da motricidade, que propõe o conhecimento e domínio
do o corpo, em meio às relações sociais. Sendo assim, o trabalho com a psicomotricidade
é imprescindível para enriquecer e aprimorar
o desenvolvimento global das crianças. É de
suma importância compreender que a estrutura psicomotora da educação é a base que
fundamenta o processo intelectual de aprendizagem dos alunos.
A aprendizagem em seu processo tem como
elementos básicos a psicomotricidade, onde
é trabalhado o desenvolvimento do esquema
do corpo e da lateralidade, estruturação espacial, temporal e pré escrita, que são essenciais
para aprender, quando há algum problema
em alguns desses elementos, é provável que
a aprendizagem será prejudicada. O trabalho
com a psicomotricidade proporciona às crianças, condições básicas de desenvolvimento de
suas capacidades, aumenta o potencial motor
quando se utiliza o movimento para a aquisição do conhecimento, esse trabalho também
potencializa a aquisição significativa dos aspectos emocionais e intelectuais. O tema foi
escolhido, pois nos submete a repensar sobre
as práticas pedagógicas cotidianas em relação
à educação infantil, evidenciando que é por
meio da psicomotricidade que se afirmam as
percepções sobre a inteligência em desenvolvimento na infância, que se dá por intermédio
dos movimentos.
O artigo está dividido em três capítulos, o
primeiro nos apresenta os fundamentos e
princípios históricos da psicomotricidade. O
segundo capítulo dá sequência ao primeiro
tratando-se da Psicomotricidade no Processo
de Desenvolvimento da Aprendizagem global
na Educação Infantil no Brasil. Para finalizar o
terceiro capítulo conclui a pesquisa nos informando e orientando sobre a inserção da psicomotricidade na educação infantil e as diretrizes
curriculares nacionais.
142

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

A Psicomotricidade tem seus estudos e
princípios voltados para a evolução humana,
e de acordo com os estudos da espécie
e compreensão da genética, é evidente
compreender que a motricidade é uma das
características fundamentais de todos os seres,
que nos permite habituação ao meio natural,
unificada pela denominação da expressão
de três cérebros unificados, identificado
como cerebro triúnico, constituído pelo
paleoencéfalo, mesencéfalo e o telencéfalo
este encarregado pela motricidade intencional,
que é característica do ser humano, sendo
ela a psicomotricidade (FONSECA, 2001).

No Brasil, a psicomotricidade passou
a ser comentada e divulgada, através de
cursos e cadeiras de psicomotricidade em
universidades espalhadas pelos Estados
brasileiros. No começo ela ocorria como
recurso pedagógico, a fim de corrigir distúrbios
desenvolver lacunas de desenvolvimento, pois
o público alvo eram crianças excepcionais,
sendo que ela foi introduzida nas escolas
especiais (FONSECA, 2001, p. 15).

Sendo assim, podemos compreender que
o estudo da psicomotricidade foi estudado
amplamente ao longo dos anos, por várias
disciplinas e por distintos teóricos, que
Para uma melhor compreensão referente a defendiam por várias vertentes, sendo
ao tema, distintas concepções sobre o corpo sempre enriquecida por meio da prática.
e movimento nasceram, como os estudos de
Descartes, que tinha a premissa de que o
corpo era apenas, um depósito da alma, sendo
movido por ela. No século XIX houve o avanço
do estudo da neurofisiologia, que é voltado para
os estudos dos distúrbios da atividade gestual,
buscando respostas nas áreas do sistema
nervoso, porém essa ideia foi refutada, pois
outros estudos comprovaram que nem todos os
danos motores, correspondem a determinada
parte anatômica (FONSECA, 2001).
No Brasil a psicomotricidade, inicia-se em 1950
segundo registros, os trabalhos desenvolvidos sobre
a motricidade e psicologia, eram por meio dos
movimentos das crianças analisadas excepcionais, que
apresentavam distúrbios psiconeurológicos (FONSECA,
2001).

Em 1951, foi introduzida a disciplina de
psicomotricidade na Universidade Federal
do Rio de Janeiro, e os alunos tinham aulas
com educadores renomados franceses e
argentinos. Porém em 1968 a psicomotricidade
passou a ser difundida em nosso país, utilizada
nas escolas especializadas, como recurso
pedagógico a ser trabalhados nas escolas de
educação especial, e apenas em 1984 o Instituto
Brasileiro de Medicina e Reabilitação, foi aberto
o primeiro curso para formação e graduação
de psicomotricista. Fonseca aponta que:
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A referência da psicomotricidade na
educação escolar, foi estudada por Le Boulch,
onde o objetivo era sensibilizar os professores,
para que compreendessem os benefícios
de uma educação psicomotora, que fosse
capaz de proporcionar e desenvolver um
reajuste à criança com dificuldades, dando a
ela condições para vivenciar de forma plena
o período escolar. Portanto, os primeiros
trabalhos foram desenvolvidos nas escolas, e
eram direcionados somente para as crianças
que se mostravam com dificuldades motoras.
Atualmente a psicomotricidade, possui em seus
principais aspectos a prevenção, pois auxilia na
redução de atrasos psicomotores, que estão
ligados nas dificuldades de aprendizagem,
na má adaptação social e baixa autoestima.

HISTÓRICO DA PSICOMOTRICIDADE,
SEGUNDO A ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE PSICOMOTRICIDADE

a construção do psiquismo, relacionando o
movimento humano ao afeto, ao meio ambiente,
aos hábitos dos indivíduos e à emoção.
Na década de 70, diversos autores, com
opiniões distintas, definem a psicomotricidade
com um único ideal, a motricidade de relação,
começando a ser delimitada uma diferença entre a
psicomotricidade reeducativa e a psicomotricidade
terapêutica, que se desprende de técnicas
instrumentalistas e ocupa-se com o corpo de
um sujeito em movimento, dando importância e
progresso maior as relações, ao afeto e ao lado
emocional do indivíduo, constituindo uma unidade
a partir das interações com o mundo externo,
e as ações do outro com quem se relaciona.
Cabe então aqui salientar a definição do que é
psicomotricidade, segundo a Associação Brasileira
de Psicomotricidade expõe que a Psicomotricidade
é a ciência que tem como objetivo de estudo o
homem por meio do seu corpo em movimento e
em relação ao seu mundo interno e externo, bem
como suas possibilidades de perceber, atuar, agir
com o outro, com os objetos e consigo mesmo.

Os estudos da Psicomotricidade de acordo com
a Associação Brasileira, historicamente ressalta
Está
relacionada
ao
processo
de
que tudo se iniciou por meio de um discurso maturação, onde o corpo é origem das
médico neurológico, no século XIX foi necessário aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas.
nomear as zonas do córtex cerebral, que era
situada mais além das regiões motoras. Assim foi se
desenvolvendo as descobertas da neurofisiologia,
e começou a constatar de acordo com os estudos,
que existem diferentes disfunções graves sem que
essas, tenham proximidade com o cérebro ou
até mesmo sem que lesões sejam localizadas.
Segundo a Associação Brasileira de
Psicomotricidade, os primeiros estudos
e pesquisas que deram origem ao
campo da psicomotricidade, são
correspondidos a um enfoque de
modo eminente neurológico. Dupré
que era um neuropsiquiatra no de
1909, teve uma importância fundamental
para os estudos psicomotores, ele
afirmava a independência da debilidade
motora, que antecede o sistema psicomotor,
de um aceitável correlato neurológico.
No ano de 1925, Henry Wallon psicólogo e
médico, em seus estudos sobre o movimento
humano, atribui uma categoria de que o movimento
é um instrumento fundamental para
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CAPÍTULO 2 – A PSICOMOTRICIDADE NO PROCESSO
DE DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM
GLOBAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De acordo com o embasamento teórico utilizado para a
elaboração da pesquisa, como os autores Wallon (1995);
Fonseca (2008); Boulch (1982) e Arnaiz (2003), entre outros
pesquisados durante o trabalho, corroboram no que diz respeito
à psicomotricidade na educação infantil no Brasil, e o tema da
pesquisa tem embasamento literário principal, sobre como a
utilização da psicomotricidade dentro do contexto educacional,
influencia e contribui para o desenvolvimento das crianças,
podemos observar que os autores defendem a educação infantil
como fase principal e essencial para o desenvolvimento da
psicomotricidade, sendo uma conquista da autonomia e construção
da aprendizagem, através dos movimentos que levam ao estudo
da importância do amadurecimento psicoafetivo, possibilitando a
comunicação e desenvolvimento das capacidades emocionais,
cognitivas sociais e imaginárias. Durante a pesquisa que foi
realizada por base bibliográfica e literária, com artigos, livros
e teses, de caráter qualitativo, há uma reflexão e crítica sobre
a má formação psicomotora das crianças, no qual aponta que
quando o desenvolvimento psicomotor é constituído de maneira
errônea, pode apresentar problemas graves no decorrer dos
anos em sua aprendizagem em todas as áreas de conhecimento.

2.2 A EDUCAÇÃO INFANTIL EM UMA PERSPECTIVA
HISTÓRICA NO BRASIL
A inserção da educação Infantil no Brasil é algo recente,
durante muitos anos, as escolas que atendiam crianças entre 0
a 5 anos, eram totalmente voltadas para o caráter assistencial,
onde se considerava apenas os cuidados com as crianças,
bem como alimentação, higiene e descanso (FONSECA, 2001).
A Educação Infantil surgiu como uma necessidade de políticas
para o atendimento à infância no contexto escolar, surgiram das
organizações e movimentos nas comunidades, movimentos
sociais de lutas das mães, que não tinham com quem deixar seus
filhos para irem trabalhar, surgindo então o atendimento em caráter
assistencialista, inicialmente esse ensino era voltado apenas para
famílias que tinham condições de pagar pelos estudos, então foi
criado a pré-escola, mais conhecida como jardins de infância, que
era voltada para exercícios de prontidão, para que as crianças
fossem preparadas para o ensino fundamental. Atualmente, é
bastante comum nas pré-escolas brasileiras a “preparação para a
prontidão”, que seria um treinamento, antecipação, aceleração ou
preparação para o 1º ano do Ensino Fundamental (FONSECA, 2001).
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Atualmente esse paradigma de escolas
de educação infantil com atendimento
assistencial foi ultrapassado, hoje vemos
a educação infantil e seu ensino, como
etapa fundamental de desenvolvimento das
crianças em todos os aspectos, quebrando
também a visão de que nessa faixa etária
as crianças apenas brincam, esse brincar
hoje é valorizado como ato pedagógico,
dirigido e intencional, onde as crianças nesse
processo fazem novas descobertas cognitivas,
experiências concretas de aprendizagem e
também a relação que é estabelecida com
os grupos e objetos (FONSECA, 2001).
É de extrema importância trabalhar com
a Psicomotricidade nessa idade, sempre
proporcionando um ensino voltado para a
autonomia, identidade, fazendo com que a
criança aprenda com o meio, na interação e
nas trocas de experiências, mas principalmente
contemplar o desenvolvimento do educando
em seu protagonismo considerando suas
potencialidades e especificidades, fazendo
com que essa fase possa ser desenvolvida de
forma prazerosa e significativa. Sendo assim,
as práticas com a Psicomotricidade como
fonte principal no processo educativo devem
refletir não somente questões relacionadas à
motricidade, mas também questões de ética,
valores e cidadania, permeando um trabalho
significativo que é respaldado por Lei, as
práticas de trabalhos devem desenvolver
ao máximo as potencialidades dos alunos,
propiciando a construção de sua autonomia,
criticidade, leitura de mundo, através de um
ambiente prazeroso, atrativo e estimulador,
problematizando a realidade, por meio de um
aprendizado integrador, que apresenta em seus
resultados a transformação do sujeito para
a construção de valores (FONSECA, 2001).
Portanto, na prática esse trabalho deve
garantir o pleno desenvolvimento do educando,
articulando os saberes das crianças, pensando
em uma rotina que trabalhe de fato com o
desenvolvimento motor, abrangendo as áreas
do conhecimento, desenvolvendo práticas
promotoras do trabalho educativo, enfatizando
descobertas e aprendizagens, promovendo
vivências múltiplas de experiências e
autonomia. Esse trabalho garante a formação
integral dos alunos, contempla as áreas do
conhecimento, e essencialmente a aquisição
da psicomotricidade (FONSECA, 2001).
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A INSERÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE
NA EDUCAÇÃO INFANTIL E AS
DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS - DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS
As Diretrizes Curriculares da Educação
Infantil, fixa que a educação infantil deve ser
ofertada em creches e pré-escolas, privadas
ou públicas, que são espaços institucionais
que educam e cuidam das crianças de zero a
cinco anos de idade, apontando que é dever
do estado garantir o acesso e permanência das
crianças nesses espaços, com uma educação
gratuita e sem caráter seletivo (BRASIL, 1988).
Segundo o Ministério da Educação, 2010 Na
Educação Infantil, é obrigatória a matrícula de
crianças que completam quatro ou cinco anos
até o dia 31 de março do ano em que ocorrer
a matrícula, devendo as vagas nas creches
e pré-escolas serem oferecidas próximas as
residências das crianças. De acordo com
essas diretrizes, as propostas pedagógicas
nas instituições necessitam ter um caráter
pedagógico e sociopolítico, garantindo às
crianças o acesso, apropriação e renovação
dos
conhecimentos
(BRASIL,
1988).
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Mas para que esses conhecimentos
se consolide na prática, as instituições
devem respeitar as individualidades da
apropriação dos conhecimentos dos alunos,
compreendendo suas dimensões afetivas,
cognitivas e expressivas em relação à
motricidade, sendo assim podemos observar
que o termo psicomotricidade é utilizado de
maneira implícita nas diretrizes, e fica claro que
o trabalho nas instituições tem que priorizar as
dimensões psicomotoras da criança. Como
ressalta a Constituição Federal de 1988:
A Educação Infantil em creches e pré-escolas
passou a ser, do ponto de vista legal, dever
do Estado e direito da criança (Art. 208, inciso
IV). Com a implantação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96),
o MEC, a fim de orientar as escolas, elaborou
em 1998 o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil. Nesse processo, a
educação poderá auxiliar o desenvolvimento
das
capacidades
de
apropriação
e
conhecimento das potencialidades corporais,
afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na
perspectiva de contribuir para a formação de
crianças felizes e saudáveis (BRASIL, 1988).
As inserções das práticas psicomotoras
constam nas diretrizes, em uma das passagens
que afirmam que toda prática pedagógica deve
nortear-se por meio dos eixos de interações
e brincadeiras, promovendo o conhecimento
de si e do mundo, através da ampliação
das experiências expressivas, sensoriais e
corporais, possibilitando a movimentação
ampla dos alunos, as expressões individuais
e o respeito aos ritmos e tempo das crianças.
Sendo assim, o lúdico deve embasar o
trabalho do professor com a psicomotricidade
e as práticas lúdicas, devem propiciar o
desenvolvimento das funções psicomotoras do
esquema corporal, a estruturação temporal e
espacial e a imagem corporal, estas funções
irão auxiliar as crianças a descobrirem o seu
mundo e o mundo que acerca (BRASIL, 1988).

A PSICOMOTRICIDADE E
SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA
O DESENVOLVIMENTO DA
APRENDIZAGEM GLOBAL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A Psicomotricidade e suas contribuições para
a aprendizagem global na educação infantil, é
um meio de auxílio para o desenvolvimento das
crianças em todas as suas necessidades, por
meio de experiências motoras, socioafetivas
e cognitivas, que são indispensáveis à
formação integral dos alunos (BRASIL, 1988).
Para tanto é necessário compreender que a
Psicomotricidade tem como objetivo estudar o
movimento humano, reunindo as áreas da saúde
e pedagógicas. Para que a psicomotricidade
possa envolver todas as ações, e a integração
entre a motricidade e o psiquismo, devemos
buscar o desenvolvimento global por meio
dessas práticas, tendo o foco nos aspectos
motores, cognitivos e afetivos, fazendo com
que o indivíduo tenha a tomada de consciência
do seu corpo por meio dos movimentos, e isso
tem princípio na educação infantil, desde que as
crianças têm seu primeiro contato com a escola,
Le Boulch (1982) faz uma observação que
“75% do desenvolvimento psicomotor ocorrem
na fase pré-escolar, e o bom funcionamento
dessa área facilitará o processo de
aprendizagem futura” (FONSECA, 2008, p. 89).
		
Podemos observar que as crianças durante
suas vivências, experimentam de maneira
espontânea as habilidades motoras, quando
brincam principalmente. Mas com as mudanças
na sociedade, hoje esse brincar tornouse mais privado, por conta da necessidade
de segurança, avanços tecnológicos e a
urbanização, diminuindo os espaços que
dão liberdade para que elas brinquem e se
expressem. E é exatamente que a escola
nesse momento, passa a ser o grande foco
para garantir esse desenvolvimento nas
crianças, ajudando-os a se tornarem indivíduos
criativos, expressivos, autônomos e críticos.
Nos deparamos diariamente com diversas
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dificuldades em nossas atividades diárias,
e principalmente com o que se refere às
atividades exercidas por alunos, e por vezes os
rotulamos como indisciplinados, desatentos, e
até mesmo incapazes quando não conseguem
desempenhar atividades mais complexas, e
isso advém da falta de formação do educador,
quando não considera que muitas dessas
dificuldades estão implicadas às práticas
psicomotoras, que não foram trabalhadas
de forma efetiva durante a educação infantil.
No livro Desenvolvimento psicomotor e
aprendizagem (2008) Fonseca nos explica:

escolar, temos que nos conscientizar e orientar
também os outros profissionais envolvidos,
de que a educação pelo movimento é uma
peça extremamente fundamental na área
educacional, com o intuito de propiciar
experiências realizadas com o corpo, que são
indispensáveis ao desenvolvimento mental e
social, cognitivo, afetivo e motor, embasados
por estudos da Psicomotricidade, da Educação
Física, Pedagogia e Psicologia, pois todos
esses profissionais tem que ter o acesso
aos conhecimentos motores, psicomotores
e pedagógicos. Fonseca aponta que:

A criança deve viver o seu corpo através de uma
motricidade não condicionada, em que os grandes
grupos musculares participem e preparem os pequenos
músculos, responsáveis por tarefas mais precisas e
ajustadas. Antes de pegar num lápis, a criança já deve
ter, em termos históricos, uma grande utilização da sua
mão em contato com inúmeros objetos (FONSECA,
2008, p. 89).

Durante a idade pré-escolar, deverão ser identificados
problemas de desenvolvimento que possam
comprometer a aprendizagem escolar, bem como
desenvolver aptidões pré-escolares necessárias.
Durante a idade escolar, as atitudes dos educadores,
das diversas áreas, a aplicação de seus métodos e a
invenção de novos instrumentos deveriam ser estudadas
em termos interdisciplinares (FONSECA, 2008, p. 534).

O objetivo principal do estudo da
Psicomotricidade, é refletir acerca da importância
da motricidade no currículo da educação infantil,
e como proposta a atuação dos professores e
demais profissionais da educação, a finalidade
é facilitar o entendimento de conceitos teóricos,
que buscam enfatizar as contribuições positivas
dos aspectos abordados da Psicomotricidade,
como a lateralidade, esquema corporal e o
equilíbrio, que são de grande relevância no
processo de aprendizagem das crianças. É
importante ressaltar que o professor assume
o papel de facilitador da aprendizagem,
permitindo às crianças estímulos e situações
variadas de aprendizagem, com experiências
concretas, lúdicas e que são vivenciadas com
o corpo inteiro, tornando a psicomotricidade
essencial dentro do olhar pedagógico e
preventivo para a vida (FONSECA, 2008, p. 89).

Portanto, baseando-se na necessidade da
educação integral da criança que adentra no
âmbito escolar, devemos dar possibilidades,
bem como propiciar condições motoras,
afetivas, cognitivas e sócio afetivas para
seu desenvolvimento. Sendo assim, para
que esse desenvolvimento se consolide, a
psicomotricidade na aprendizagem global
das crianças, deve ser entendida como
uma ciência que vai estudar o indivíduo em
função de todos seus movimentos, como se
dá sua realização, seus aspectos motores,
cognitivos, afetivos e seus resultados com
o meio social (FONSECA, 2008, p. 89).

O estudo pressupõe o desenvolvimento do
pensamento reflexivo e crítico, quanto à sua
importância no contexto escolar e as aquisições
básicas do desenvolvimento motor no contexto
educacional. Conscientes da utilidade que a
Psicomotricidade possui dentro do contexto

A Psicomotricidade então, tem o objetivo
na educação de enxergar o indivíduo ou
as crianças, em sua totalidade e não se
separa o corpo, o sujeito e a afetividade, já
apresentada com Wallon, por meio da ação
motora, ela estabelece o equilíbrio, dano a ele
a possibilidade de se encontrar e se identificar
em seu espaço e no meio da qual faz parte.
		
O professor deve promover e permitir que
os alunos tenham experiências com o mundo
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ao seu redor, sem muitas vezes interferir no tempo e nos
resultados, entretanto, deve observar sempre com bases
teóricas toda intencionalidade de todas as atividades. Dentro
dessa observação atenta do professor, é necessário a visão de
que pela motricidade e pela visão da criança, ela descobre o
mundo e seus objetos, e quando ela manipula esses objetos,
elas redescobrem o mundo, porém essa descoberta só
é válida, quando a criança consegue pegar os objetos e
também largar os mesmos, só assim ela terá adquirido
a noção da distância entre o objeto que ela manipula e
ela como manipuladora, sendo assim o objeto não vai mais
fazer parte de uma simples atividade, e sim parte do meio.
Fonseca (1988) reforça que a Psicomotricidade não é
exclusiva de um método, de uma “escola” ou de uma “corrente”
de pensamento, nem constitui uma técnica, um processo,
mas visa fins educativos pelo emprego do movimento
humano, da interação com os objetos, propiciando o
desenvolvimento de sua integralidade (FONSECA, 2008, p. 89).
Com o avanço da modernização e tecnologia, à
necessidade de maior segurança, devido à urbanização,
durante as últimas décadas, algumas mudanças cotidianas
sofreram algumas mudanças, levando as crianças a interagir
mais e mais com máquinas tecnológicas, do que com o
convívio e interação com outras crianças, e isso é um dos
fatos que apresenta o sedentarismo precoce, e também a
iniciação precoce das crianças nas escolas, tornando a
escola responsável por esses dois fatores, sendo a escola
responsável pela estimulação motora, cognitiva, emocional e
social, tornando-se o espaço mais importante para a aquisição
e experimentação dessas vivências (FONSECA, 2008, p. 89).
Porém, independente dos fatores que são de
responsabilidade da escola, nada muda o
fato de que, o essencial é o aprendizado
e crescimento dos alunos, apresentar
a criança o meio, que ela faz parte
dele e que ela deve vivê-lo concretamente
dentro desse meio, e é por meio do conhecimento motor, da
exploração dos objetos e das relações afetivas, que a criança
terá os subsídios cognitivos, afetivo e motores para conseguir
tolerar a sucessão das informações que será exposta a ela
durante todo seu crescimento (FONSECA, 2008, p. 89).
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em seu protagonismo considerando suas
potencialidades e especificidades, fazendo
com que essa fase possa ser desenvolvida
forma
prazerosa
e
significativa.
Durante o estudo sobre a importância da de
Psicomotricidade para o desenvolvimento
Portanto concluindo essa pesquisa, pude
global na educação infantil, pode-se
compreender e refletir que a psicomotricidade compreender que há ainda uma falta de
no Brasil se inicia em 1950 segundo registros e formação e também interesse dos educadores
os trabalhos desenvolvidos sobre a motricidade da educação infantil para se trabalhar esse
e psicologia, eram por meio dos movimentos tema, e que o campo da psicomotricidade deve
das crianças analisadas excepcionais, que ser difundido, e ganhar atenção e respeito na
apresentavam distúrbios psiconeurológicos. educação, e de todas as etapas da educação
básica, para que na prática esse trabalho
Nesse estudo foi possível constatar que seja mais consciente e comprometido. Nesta
a Psicomotricidade no âmbito educacional pesquisa a psicomotricidade é compreendida
cada vez mais vem ganhando mais relevância, e tem um objetivo imprescindível fazer com que
ela hoje é utilizada como instrumento para a a criança se interage com os outros e com os
aprendizagem, e de forma lúdica e prazerosa objetos possibilitando assim o seu crescimento
contribui para o desenvolvimento global não só físico como cognitivo, afetivo e corporal.
No qual a psicomotricidade deve ser trabalhada
das crianças, com o respaldo das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação em casa e principalmente na escola. Trabalhar
Infantil, que tem em seus objetivos o respeito psicomotricidade no ambiente escolar não
pelas
dimensões
expressivo
motoras, precisa haver recursos caros e nem tecnológicos,
cognitivas, linguísticas, afetivas, éticas, basta somente a escola ter uma junção de
estéticas e socioculturais de todas as crianças, fatores, tais como concepção, comportamento,
materiais
e
espaços.
nos explicando que o trabalho que deve ser compromisso,
realizado na educação infantil, requer de seus
Durante a elaboração do artigo, pude
educadores um aprimoramento constante e a
renovação dos estudos e conhecimentos, uma compreender que a psicomotricidade é também
vez que é na educação que inicia o trabalho com uma prática de educação emancipatória, na qual
o desenvolvimento global nas crianças, atuando tem muito a contribuir para o desenvolvimento
não só com a motricidade, mas também com humano, e em todas suas etapas de idade,
as dificuldades e transtornos na aprendizagem. desenvolvimento e complexidade, pois os
aspectos afetivos, cognitivos, motores e físicos
O grande objetivo do trabalho foi de são inseparáveis na vida do ser humano, e fazem
elucidar a importância do uso efetivo com o parte de todo seu desenvolvimento, tornando a
trabalho da Psicomotricidade no processo de psicomotricidade responsável pela integração
aprendizagem favorecendo os aspectos físicos, de todos os aspectos
mental, afetivo, emocional e cognitivo, e esse físicos, mental, afetivo,
objetivo foi alcançado quando se é confirmado emocional e cognitivo
entre os autores apresentados no trabalho e principalmente do
que é de extrema importância trabalhar com a desenvolvimento
Psicomotricidade na educação infantil, sempre i n f a n t i l .
proporcionando um ensino voltado para a
autonomia, identidade, fazendo com que a
criança aprenda com o meio, na interação e
nas trocas de experiências, mas principalmente
contemplar o desenvolvimento do educando

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O PROTAGONISMO DA CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO:Estudos recentes enfatizam a importância do protagonismo infantil para a construção do conhecimento e participação social das crianças. Assim, o espaço educacional, torna-se foco principal para que o aluno torne-se agente transformador da própria realidade.
Com práticas pedagógicas que visam a fomentação desse protagonismo, os professores deixam de ser meros “repassadores” de conteúdos para incentivadores de práticas que levam
o aluno a ser sujeito dentro do próprio processo ensino aprendizagem. Com embasamento
bibliográfico, percebe-se a criança de zero a seis anos como um sujeito com potencialidades e especificidades peculiares, a educação Infantil é abordada como espaço inovador para
que estas potencialidades sejam desenvolvidas, com agentes transformadores da própria realidade social e cultural. Com o reconhecimento da criança como ator social, integrante do
mundo adulto, capaz de negociar, compartilhar e criar culturas, ela passa a ser também reconhecida como sujeito protagonista na produção e socialização de próprio conhecimento.

Palavras-chaves: Educação Infantil; Protagonismo; Social.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo aborda sobre como se dá a construção do protagonismo infantil nas práticas
escolares, qual é o papel da criança no planejamento das práticas pedagógicas e nos
currículos. Ao longo do tempo, percebe-se, por meio de estudos bibliográficos, que os
conceitos de infância e educação foram mudando por causa das relações familiares, sociais e
até mesmo das escolas. Vale salientar, que “a infância é objetivamente heterogênea porque existem infâncias socialmente diferentes e desiguais” (SACRISTÁN, 2005, p. 22).
Por todos os lugares estão as crianças, com toda a multiplicidade de infâncias.
A infância é reinventada por cada sociedade: cada sociedade pode criar a sua própria imagem
do que são as crianças. A imagem é uma convenção cultural, e existem muitas imagens possíveis. Algumas concentram-se no que as crianças são, no que elas têm e no que elas podem
fazer, enquanto que outras, infelizmente, concentram-se no que as crianças não são, no que elas
não têm e no que elas não podem fazer (RINALDI, 2002, p. 76).
Nesta perspectiva, os pensadores ou filósofos Comenius, Rousseau, Pestalozzi e Froebel trazem o pensamento inovador que a criança é um ser que precisa de cuidados especiais, tendo
que ser atendidas e compreendidas por adultos. Nesta linha de pensamento surgem as primeiras instituições de atendimento ao público infantil, o jardim de infância. Froebel influencia diretamente esta ideia de trabalho sistemático com os alunos.
A Educação Infantil se solidificou no Brasil por causa de duas leis, a Constituição Federal de
1988, que reconhece o direito à educação da criança pequena em creches e pré-escolas e, a
Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional – LDB 9.394/19963 , que dedica atenção à
implantação e regulamentação das creches. Depois destes dispositivos legais, muitas outras leis
foram criadas visando a produção do conhecimento frente a construção social das crianças e a
relação delas com o mundo.
Estudos recentes preconizam o direito das crianças a serem executadas e de participarem das
decisões no processo educativo e de construção de conhecimento. Não só do ponto de vista
dos adultos que julgam o que é importante para elas. É uma criança que produz mudança e
movimento dinâmico nos sistemas em que está envolvida. Além disso:
Ela produz cultura, valores e direitos, competente para viver e aprender. ∙ Uma criança capaz
de associar e desassociar realidades possíveis, de elaborar metáforas e paradoxos criativos, de
construir os próprios símbolos e códigos, enquanto aprende a decodificar os símbolos e códigos estabelecidos. ∙ Uma criança que ainda bem cedo tem habilidade para atribuir significados
aos acontecimentos e que tenta partilhar os significados e as histórias da significação (RINALDI,
2012, p. 156-157).
Assim, depois das crianças serem consideradas adultos em miniatura, as conquistas históricas legitimam que elas sejam figuras sociais de direitos, construtoras ativas do próprio lugar na
sociedade. Criança protagonista do desenvolvimento, realizado por meio de uma interlocução
ativa com os pares, com os adultos que as rodeiam, com o ambiente no qual estão inseridas
(BARBOSA & HORN, 2008). Esta criança protagonista baliza o trabalho pedagógico.
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Os estudos de Nunes e Carvalho (2007, p. 15) abordam sobre a participação das crianças na
vida social. As concepções de criança competente e com direito a participação tem sido posta
em evidência por pedagogos e pensadores, como Dewey, desde o final do século XIX. No entanto, essas ideias não foram incorporadas pela sociedade em geral e tão pouco ao pensamento
pedagógico.
Contudo, nos últimos anos, novos conhecimentos, oriundos de diversas áreas do conhecimento, têm paulatinamente reforçado e complementado a concepção de criança competente,
ressaltado as suas possibilidade de estabelecer relações e levantar hipóteses explicativas, de
se comunicar, de criar e manter vínculos interpessoais, construir saberes e culturas, etc. Assim,
a criança passou a ser considerada como cidadã, sujeito de direitos. É nesse contexto que cria
as condições para ouvi-las. (CRUZ, p.77, 2008).
Com o reconhecimento da criança como ator social, integrante do mundo adulto, capaz de
negociar, compartilhar e criar culturas, ela passa a ser também reconhecida como sujeito protagonista na produção e socialização de próprio conhecimento.
O mundo da criança é muito heterogêneo, ela está em contacto com várias realidades diferentes, das quais vai aprendendo valores e estratégias que contribuem para a formação de
sua identidade pessoal e social. Para isso contribuem a sua família, as relações escolares, as
relações de pares, as relações comunitárias e as atividades sociais que desempenham, seja na
escola ou na participação de tarefas familiares. Esta aprendizagem é eminentemente interativa
[...] as crianças aprendem com as outras crianças [...]. Estabelecem-se, dessa forma, as culturas
de pares (SARMENTO, 2003, p. 14).
Esta nova visão se contrapõe à ideologia, de algum tempo atrás, que concebia a criança como
um “mini humano” em formação que era dependente, incapaz e inexperiente na convivência social, lhes restando apenas a observação do “modo” certo de um adulto.
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A CRIANÇA PROTAGONISTA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Alguns autores refletem sobre o que é
protagonismo; Ferretti; Zibas; Tartuce (2004)
discordam sobre as várias interpretações desta palavra, pois aparece associada à participação, identidade, autonomia e cidadania, entre
outros. Em alguns casos o emprego do termo
protagonismo aparece distinto de participação,
em outros aparecem como sinônimos. Constatam também que o emprego do vocábulo
participação é mais frequente, trata-se de um
termo de uso corrente na língua portuguesa. A
explicação do que significa participação está
associada ao significado de protagonizar, e é
comum ser utilizado em contexto de ações sociais que visam envolver crianças em processos decisórios para transformações sociais.
Assim, tentando entender a criança como
protagonista é importante salientar a contribuição de Loris Malaguzzi, professor Italiano idealizador do sistema de Reggio Emilia do nordeste da Itália. Ele coordenou e implementou uma
pedagogia singular que mais tarde serviu de
base para novas políticas sobre práticas inovadoras e formação de professores, tudo embasado na criança.
Ele enfatizou as potencialidades das crianças, sendo respeitadas dentro de suas especificidades, em uma escola voltada para elas
que vise a alegria e o desenvolvimento das
múltiplas linguagens, traz um conceito de pedagogia de escuta, voltada à primeira infância
como centro da prática pedagógica. Edwards e
Forman (1999) opinam:
A finalidade deste projeto educacional [...]
é produzir uma criança reintegrada, capaz de
construir seus próprios poderes de pensamento através de uma síntese de todas as linguagens expressivas, comunicativas e cognitivas.
Contudo, a criança reintegrada não é um investigador solitário. Ao contrário, os sentidos e a
mente da criança precisam da ajuda de outros
para perceberem a ordem e a mudança e des156

cobrirem os significados das novas relações. A
criança é um protagonista (EDWARDS e FORMAN, p. 303).
Neste conceito, o respeito às necessidades
da criança e a valorização das potencialidades
de cada indivíduo mostra uma pedagogia com
protagonistas ativos que interagem e comunicam-se em um espaço social, com professores
guiando-os.
A ênfase é colocada em vê-las com sujeitos
únicos com direitos, em vez de simplesmente
com necessidades. Elas têm potencial, plasticidade, desejo de crescer, curiosidades, capacidade de maravilhar-se e de relacionarem-se
com outras pessoas e de comunicarem-se (RINALDI, p. 114, 1999).
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Assim sendo, a criança precisa ser entendida como sujeito ativo e produtor de cultura. As
escolas de educação infantil são espaços de
trocas sociais que possibilitam experiências ricas e diversificadas. Mas para que tudo isso
aconteça, estas escolas, devem respeitar a
opinião delas e propiciar momentos para que
elas se expressem, opinem e questionem. As
informações sobre o processo de aprendizagem também deve ser informado a elas, junto
com estratégias, passeios e etc. óbvio com um
linguajar que elas compreendam.

A CRIANÇA COMO SUJEITO ATIVO DE
SUAS PRÓPRIAS APRENDIZAGENS

A criança protagonista interage e reage ao
que vivencia “Toda a criança é sujeito ativo e
nas suas interações está o tempo todo significando e recriando o mundo ao seu redor. A
aprendizagem é a possibilidade de atribuir sentido as suas experiências.” (CORSINO, 2009,
p. 117). Mas o que se observa em muitas escolas de educação infantil é o inverso disso,
algumas práticas pedagógicas são embasadas
no pensamento do adulto, calam qualquer parNas Diretrizes Curriculares Nacionais para ticipação do aluno, não permitindo-o que se exa Educação Infantil (DCNEI/2010), a criança presse e se envolve em pensamentos criativos,
é reconhecida como centro do planejamento apenas cumpra tarefas.
curricular e compreendida como sujeito social
de direitos, que constrói sua identidade pessoPensar sobre as atividades pedagógicas volal e coletiva através das interações, relações tadas para crianças envolve a possibilidade de
e práticas cotidianas que vivencia, e constrói descobertas, interações e mesmo de “bagunsentidos sobre a natureza e a sociedade, pro- ça”, pois criança é barulhenta e criativa, não
duzindo cultura. Esse processo de construção segue padrão rígido de comportamento, a não
de sentido da criança sobre o mundo físico e ser quando imposta à elas. O conteúdo não
social ocorre por meio de diferentes experiên- pode ser pensado como transmissão de ideias
cias, quando brinca, imagina, fantasia, deseja, para que elas assimilem, cada uma delas é um
aprende, observa, experimenta, narra, questio- sujeito ativo e diferente.
na. (BRASIL, 2010).
O conjunto dos estudos desenvolvidos sob a
ótica histórico-cultural aponta como condição
essencial para essa máxima apropriação das
qualidades humanas pelas crianças pequenas
o respeito às suas formas típicas de atividade:
o rateio, a atividade com objetos, a comunicação entre as crianças, e entre elas e os adultos,
o brincar (MELLO, 2007, p. 3).
Existem especificidades na Educação Infantil
que devem ser respeitadas, como por exemplo
a diferenciação de aluno e criança. Essa diferenciação se deve ao objetivo, o aluno deve
aprender as várias áreas de conhecimento, enquanto a criança deve ser o foco do conhecimento. “as relações educativas travadas num
espaço de convívio coletivo que tem como sujeito a criança de 0 a 6 anos de idade (ou até
o momento de entrarem na escola)”, (ROCHA,
p. 31, 2001).
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Isto não significa que o conhecimento e a
aprendizagem não pertençam ao universo da
educação infantil. Todavia, a dimensão que os
conhecimentos assumem na educação das
crianças pequenas coloca-se numa relação extremamente vinculada aos processos gerais de
constituição da criança: a expressão, o afeto,
a sexualidade, a socialização, o brincar, a linguagem, o movimento, a fantasia, o imaginário,
[...] as suas cem linguagens (ROCHA, p. 31,
2001).
Então, ao pensar nas crianças de zero a seis
anos de idade, as instituições escolares devem
reconhecer as especificidades desta faixa etária, as características, interesses, necessidades e o modo particular de construir o conhecimento. Toda atividade lúdica, espontânea, de
escuta, imaginativa e criativa são pedagogias
básicas para tornar as crianças ativas.

INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil também traz as especificidades desta faixa etária quando aborda o
cuidar das crianças, ou seja, a higiene pessoal,
uso de sanitários, vestuário, relacionamentos e
etc. A autonomia de cada um, ao cuidar de
si, é demonstrada nas relações com os pares.
Estas interações são construídas na interação
e não na observação. As crianças passam
por experiências e assim assimilam, propondo
novos significados para si. É na escola que a
criança deve ter espaço para construir a identidade, deixando de ser sujeito passivo para
sujeito de vivências e trocas sociais. Também
é neste espaço que famílias e crianças podem
conviver com as diferentes formas culturais. Faria (1999) assim se refere ao espaço coletivo
na educação infantil
entendo que o espaço coletivo (com adultos e crianças) como ambiente de educação
e cuidado das crianças de 0 a 6 anos tem por
objetivo garantir seu direito à infância: o direito a brincar, a não trabalhar, a expressarem-se
das mais variadas formas e intensidades, promovendo o exercício de todas as dimensões
humanas (lúdica, artística, do imaginário etc.) e
possibilitando a construção do conhecimento
espontâneo, do imprevisto, da cultura infantil e
seu intercâmbio com os adultos e suas culturas (FARIA, 1999, p.61).
A Educação Infantil se constitui em um importante espaço de interações e trocas
entre os protagonistas que integram
este espaço. A criança, por sua
vez, sendo um dos protagonistas, deve ter garantido o espaço de participação. Contudo,
necessita viver experiências na
escola, as quais possam expressar as potencialidades, desenvolvimento, e construir conhecimento por meio de trocas construídas nas relações com os adultos com as outras crianças
e o ambiente a que se insere.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As propostas e as práticas na Educação Infantil ainda divergem, os estudos bibliográficos
apontam urgência nas reflexões e discussões que favoreçam o redimensionamento destes campos, promovendo uma educação de qualidade para as crianças.
Um dos maiores desafios que a Educação Infantil tem, é compreender que a construção do
conhecimento pela criança, necessita de um contexto social e um ambiente pedagógico rico de
experiências para estas, que desafie e promova a participação.
O currículo não pode ser pensado por adultos apenas, o “engessamento” do conhecimento
não dá conta de ensinar estas crianças protagonistas. Ensinar por modelos prontos, por repetições e produções de tarefas está obsoleto, alunos aprendem muito mais por meio das relações
e interações educativas.
A base da pedagogia, na Educação Infantil, está na interação e nas relações, que devem fluir
entre as crianças, professores e o contexto educativo criado na escola. Mas para que isso ocorra, percebe-se que as práticas precisam valorizar as potencialidades de cada criança e considerá-las como ponto de partida, incluindo-as como agentes ativos nos processos pedagógicos,
com o estabelecimento de mediação, interação e negociação entre os adultos e as crianças.
Fica então o pensamento de mudança, pois também percebe-se a educação infantil com
poucas práticas pedagógicas democráticas. As crianças atuais demonstram a todo o momento
a necessidade desta ruptura, por meio de gestos, ações, falas e questionamentos. Portanto, o
cotidiano da Educação Infantil precisa ser planejado e mudado juntamente com as crianças,
pensando a partir dos direitos da infância, bem como para garantir estes direitos às elas. Para
se incentivar este protagonismo infantil deve-se propor:

Escuta ativa;
Praticar a escuta ativa é estar atento a todas essas formas de comunicação, para compreender
as verdadeiras necessidades das crianças.

Curiosidade;
Encorajar o pensamento científico, o contato com a natureza, com histórias lúdicas e a observação do mundo são formas de incentivar a curiosidade e a vontade de aprender.

Espaços que educam;
Quando a criança pode brincar livremente, interagir e transformar os espaços, ela se desenvolve melhor.
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Ambientes acolhedores;
Relações saudáveis em família e também com os professores e colegas de escola é essencial
para a criança crescer em ambientes de referência para ela, onde se sinta segura e acolhida.
Essa segurança ajuda no desenvolvimento da sua autonomia.

Autoconhecimento;
O autoconhecimento ajuda a criança a entender seu lugar no mundo, a saber o próprio potencial e aprender a superar suas limitações.

Conviver com as diferenças;
Respeitar e conviver com as diferenças é primordial para um bom convívio em sociedade.Por
isso, promover a convivência de crianças com necessidades e origens diversas acaba potencializando o desenvolvimento de cada uma delas.

Consciência Global;
Essa noção é essencial para aprenderem sobre cidadania e fazerem escolhas responsáveis,
com consciência ambiental e social.
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A INCLUSÃO DE ESTUDANTES SURDOS
EM SALAS DE AULA NA ESCOLA
COMUM

RESUMO: Sabe-se que a escola desempenha um papel importante na formação da criança, uma vez que colabora para que o mesmo possa futuramente ter o direito de praticar
o exercício da cidadania e se ver em pé de igualdade com outros indivíduos a fim de participar de situações para mudar a realidade em que vive. O que preocupa os profissionais
da educação é quanto às crianças que apresentam deficiência auditiva, isso porque elas
se deparam com muitos problemas, desde suas dificuldades próprias da deficiência que
apresentam, até situações de aceitação e inclusão por conta de sua perda auditiva. Esse
artigo vem buscar reflexões a respeito desse papel da escola e a realidade da inclusão.

Palavras-chaves: Inclusão; Formação; Realidade.
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INTRODUÇÃO

O

estudo relacionado à educação voltado a educandos portadores de necessidades
especiais auditivas remete a inúmeros questionamentos, possibilidades e limites,
a quebra de paradigmas em diversos posicionamentos da sociedade, para as
pessoas com necessidades especiais seja ela auditiva ou não.
Segundo Poker (2001) a escola regular deve proporcionar aos educandos com necessidades
especiais auditivas, a escolarização ainda que seja no contra turno escolar favorecendo
assim o aprendizado na Língua Portuguesa, e ampliando o ensino em LIBRAS.
Atividades pedagógicas voltadas para educandos surdos na escola regular devem ser
trabalhadas em um local no qual se torne bilíngue, em outras palavras, em um espaço físico
que seja como fontes principais: Língua Portuguesa e LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
usando como base para primeira e língua segunda língua.
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O INTÉRPRETE, QUALIFICAÇÃO DO
EDUCADOR E A INCLUSÃO DO SURDO,
A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
A LIBRAS como assim é chamada a língua
brasileira de sinais, é a língua utilizada pelos
surdos estabelecerem uma comunicação entre
si e com as outras pessoas de seu meio. “Os
surdos brasileiros usam a língua de sinais
brasileira, uma língua visual-espacial que
apresenta todas as propriedades específicas
das línguas humanas” (QUADROS, 2006, p. 13).
É um formato de conversação que engloba
gestos, certas articulações com o único fim de
propagarem sua linguagem. “A língua de sinais
por repousar numa comunicação gestual,
sua disposição se dá no espaço, sendo vista
como um processamento de informações
espacial”.
(QUADROS,
1997,
p.46).
A linguagem oral utiliza-se do canal auditivo
para estabelecer a comunicação entre os seres,
já à língua de sinais diferentemente da primeira,
realiza-se por meio da visão, gestos, coordenação
e pelo uso do espaço (QUADROS, 1997).

As línguas de sinais são consideradas línguas
naturais e, consequentemente, compartilham
uma série de características que lhes atribui
caráter. As línguas no contexto da educação de
surdos específico e as distingue dos demais
sistemas de comunicação, por exemplo,
produtividade ilimitada (no sentido de que
permitem a produção de um número ilimitado de
novas mensagens sobre um número ilimitado de
novos temas); criatividade (no sentido de serem
independentes de estímulo); multiplicidade de
funções (função comunicativa, social e cognitiva
– no sentido de expressarem o pensamento);
arbitrariedade da ligação entre significante e
significado, e entre signo e referente), caráter
necessário dessa ligação; e articulação desses
elementos em dois planos – o do conteúdo
e o da expressão. As línguas de sinais são,
portanto, consideradas pela linguística como
línguas naturais ou como um sistema linguístico
legítimo, e não como um problema do surdo ou
como uma patologia da linguagem. Stokoe, em
1960, percebeu e comprovou que a língua de
sinais atendia a todos os critérios linguísticos
de uma língua genuína, no léxico, na sintaxe
e na capacidade de gerar uma quantidade
infinita de sentenças. (QUADROS e KARNOPP,
2004 apud QUADROS, 2006, p.16).

O surdo desenvolve dentro do seu mundo,
formas para comunicar-se com as demais
pessoas, sendo estritamente importante que
O emprego da linguagem de sinais dentro
haja o respeito pelo seu modo de falar e suas do âmbito escolar é uma forma de levar o
formas de se expressar, havendo consideração conhecimento para todos os alunos, fazendoa essas regras básicas, é bem provável que os se integrarem entre si.
ocorra a alfabetização do aluno surdo de
forma mais adequada (QUADROS, 1997).
A língua de sinais é uma língua espacial-visual
e existem muitas formas criativas de explorá-la.
Configurações de mão, movimentos, expressões
faciais gramaticais, localizações, movimentos do
corpo, espaço de sinalização e classificadores são
alguns dos recursos discursivos que tal língua oferece
para serem explorados durante o desenvolvimento da
criança surda e que devem ser explorados
para um processo de alfabetização
com êxito (QUADROS,2006, p.26).

Pode-se dizer que em matéria de
inclusão muitos são os métodos que podem
ser utilizados com a totalidade dos alunos,
propiciando um laço, um vínculo, a integração
entre todos. Acredita-se que a aula é um excelente
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momento para se demonstrar e explorar outras
formas de aprendizagens valorizando as
expressões faciais e corporais. “Garantir o uso
da língua de sinais no contexto escolar parece
primordial para que haja reconhecimento da
surdez, pois é por intermédio da linguagem que
significamos o mundo e consequentemente
nos significamos” (GESUELI, 2006, p.9).
A língua brasileira de sinais tem muito a
acrescer no desenvolvimento dos alunos,
cabendo ao professor ter consciência de como
pode explorar isso em sala de aula com os alunos
em sua totalidade. Além disso, ela garante ao
aluno surdo uma maneira mais célere e natural
de demonstrar suas emoções, seus anseios e
precisões, bem como exerce certa influência
em sua vida social e ainda no incremento
de sua linguagem (QUADROS, 1997).

DESENVOLVIMENTO E
QUALIFICAÇÃO DO EDUCADOR
Para que o professor tenha condições de
lidar com pessoas surdas, é necessário que
tenha qualificação e habilitação para isso.
É importante que seja observado a maneira
como deixa o curso de formação, seu grau de
preparo, para depois levar à diante a inclusão
em sua turma de alunos surdos. É importante
também que haja um bom relacionamento
entre professor e o intérprete, favorecendo
assim a inclusão do aluno (MANTOAN, 2006).

Para Stainback (1999, p. 25): “Os aspectos
da escola nesse período de grandes
alterações sociais têm sofrido mudanças,
por conta disso, os professores necessitam
de se transformarem para que tenham
como trabalharem com os alunos surdos”.
Atualmente a qualificação do professor da
rede pública, tem sido bem destacada nos
cursos de graduação, justamente pela grande
quantidade de alunos com necessidades
diferenciadas. É de suma importância que
haja uma atenção especial quanto ao preparo
dos profissionais ligados à educação, para
que ao receber esses alunos, não incorrem
com a problemática da exclusão. “Uma
política de formação de professores é um
dos pilares para a construção da inclusão
escolar, pois a mudança requer um potencial
instalado, em termos de recursos humanos,
em condições de trabalho para que possa ser
posta em prática”(MENDES, 2004, p. 227).
Pela Resolução nº 2, de 11/09/2001 do
Conselho Nacional de Educação, fica instituído:
Art. 8º - As escolas da rede regular de ensino
devem prever e prover na organização de suas
classes comuns:
I – Professores das classes comuns
e da educação especial, capacitados e
especializados, respectivamente, para o
atendimento às necessidades educacionais
dos alunos.

Conforme Mantoan (2006): “Quando se
analisa de forma generalizada a educação, em
O certo é que os formandos do magistério
relação à inclusão, o que se observa é a falta
de profissionais com habilidades para lidar e pedagogia tenham uma formação mais
com o atendimento de alunos que precisam generalizada, comum a todos, e somente
de um acompanhamento individualizado”. aqueles que desejam seguir com um
atendimento especial, sejam qualificados em
Acredita-se que havendo uma melhor cursos de especialização e pós-graduação para
qualificação do profissional envolvido com a estarem aptos para lidarem com as deficiências
educação, é possível vislumbrar que sejam que visam atender (MENDES, 2004).
acolhidas as questões referentes à inclusão
nas escolas, sendo de suma importância
que o aluno surdo encontre dentro do âmbito
escolar sua integração com os demais.
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O EDUCADOR INTÉRPRETE

Para atuar nessa profissão é imprescindível
obter qualificação peculiar, ou seja, ter
propriedade nos processos, nas táticas e
nos métodos de tradução e interpretação. É
preciso que este profissional auxilie o professor
no âmbito escolar (QUADROS, 2004).

Um professor intérprete dentro do âmbito
da sala de aula consegue ter discernimento
daquilo que foi instruído, além de saber motivar
a criança surda a praticar a linguagem de sinais
desde cedo, permanecendo em seu íntimo, no
A função deste profissional é tão somente
seu intelecto, desenvolvendo sua parte cognitiva
e psicológica dando-lhe condições futuras de interpretar o que está sendo falado, colocando
se estruturar como homem (QUADROS, 2004). em prática as sinalizações específicas
condizentes com o assunto que está sendo
O tradutor intérprete da linguagem de sinais mencionado, sem alterar os dizeres, sendo
surgiu da prestação de serviços voluntários, imparcial, enfim exercendo com profissionalismo
que pouco a pouco passou a ser mais sua função sendo fiel ao interpretar os dados
apreciado como forma de profissão, por conta sem desviar-se do conteúdo. A profissão de
das múltiplas conquistas adquiridas pela intérprete é muito bem quista, mas infelizmente
comunidade surda. Para alguns a atuação há uma minoria qualificada para atender a
da comunidade surda em movimentos demanda existente.Para Quadros (2004, p. 60):
sociais, ocasionou a busca por qualificação
de tradutores e intérpretes, sem deixar de
ressaltar que o fato da linguagem de sinais
terem sido consideradas uma língua oficial, fez
Observando a real situação do Brasil no ensino,
o que se tem é uma situação impraticável, visto
com que muitas instituições procurassem por
que não há como atender às reivindicações legais
profissionais intérpretes (QUADROS, 2004).
Esse intérprete tem a função de transformar
determinadas palavras de uma língua em
outro tipo de linguagem, e muito embora
aparente for de fácil compreensão, essa
transformação necessita de muita desenvoltura
linguística, um bom desenvolvimento cognitivo
e técnico. Ao intérprete cabe também a
função de atuar diante de integração de
pessoas ouvintes com pessoas surdas.
O tradutor e intérprete é o profissional
que domina a língua de sinais e também
a língua falada, sendo qualificado para o
desempenho e função de interpretar, devendo
dominar tanto a língua de sinais quanto
a língua portuguesa (QUADROS, 2004).
Em 2010 o então presidente da república
Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei nº
12.319, que regulamentou a profissão de
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira
de Sinais, bem como, em seu artigo 2º das
competências que lhe cabiam em relação
às interpretações da língua portuguesa e de
sinais de forma simultânea (QUADROS, 2004).
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que definem o ingresso e a permanência do
aluno surdo na escola analisando suas diferenças
sem que exista dentro do âmbito escolar o
intérprete da língua de sinais. Devido a esse
problema, torna-se indispensável o investimento
na qualificação do intérprete da língua de sinais
para atender no meio escolar (QUADROS, 2004).

A parceria entre professor e intérprete é
simplesmente imprescindível na sala de aula,
uma vez que caberá ao professor transmitir
seus conhecimentos aos alunos ouvintes
e ao intérprete divulgar em tempo real a
mesma explicação por meio dos sinais aos
alunos com surdez (QUADROS, 2004).
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existente apresenta-se de outra forma, em um
cenário totalmente adverso, com um palco
despreparado, muitas vezes por culpa do próprio
É preciso que a educação inclusiva seja professor sem qualificação e preparo necessário,
pauta nas propostas pedagógicas das outras por conta de outros profissionais ligados
escolas, que se volte maior atenção para à área da educação (LEBEDEFF, 2010).
esse público diferenciado, afinal somente
Nesse palco de um lado atuam os alunos
com adoção de certas medidas, certas
ações torna-se possível alterar o quadro de com deficiência que reclamam seguidas
exclusão tão repetitivo no âmbito escolar. vezes das escolas que insistem em deixar
excluídos, por não terem acessibilidade, não
metodologias
condizentes
A preocupação pedagógica deve voltar- apresentarem
se para o quesito exclusão, procurando com suas necessidades (LEBEDEFF, 2010).

A INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NO
ENSINO REGULAR

alterar essa situação, se importando em
A realidade que se nota é inteiramente
criar ambientes mistos, que determinem
uma aprendizagem que envolva todos os antagônica, mesmo diante de uma infinidade
alunos sem distinção (LEBEDEFF, 2010). de leis e decretos que ponderam sobre a
entrada de alunos com deficiência auditiva
No Brasil, existem centenas de leis que nas escolas, concedendo-lhes o direito a
esclarecem quanto à recusa de matrículas frequentarem salas de aulas regulares, o que
de pessoas deficientes, que necessitam ser se vislumbra são leis que embora favoreçam
incluídas no contexto escolar, mas a realidade os deficientes, dificilmente são seguidas
nas escolas regulares (LEBEDEFF, 2010).
Um fato muito comum que se nota é a presença
de dois cenários, em um deles a presença rara
de algumas escolas voltadas para a comunidade
surda de educação é bilíngue, já em outro
palco a escola regular, que recebe tanto alunos
ouvintes, quanto surdos, que deveria seguir o
mesmo padrão e ser coerente em relação à
outra escola bilíngue, porém isso não é uma
assertiva, não é a regra (LEBEDEFF, 2010).
A questão do acesso à língua de sinais é
iminente na recepção educacional à criança
surda. Qualquer atuação pedagógica deve
atender sua condição linguística e apresentar
a Libras (língua brasileira de sinais) como
forma de ingresso. No entanto, isso não
é lembrado em muitas das experiências
escolares em salas de aula onde alguns
professores lecionam apenas com parte de
domínio das Libras (LEBEDEFF, 2010, pg.177).
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Muitos pontos são elencados nas leis,
inclusive sobre a linguagem brasileira de
sinais, acredita-se que devido a isso, o
aluno surdo é tido como especial, afinal as
escolas ainda em muitos locais, encontramse desprovidas, sem qualquer condição,
sem ferramentas e carentes de professores
aptos a exercerem a função demandada. “Um
aluno ainda é visto como especial porque
o sistema de ensino, as aulas ministradas,
não consegue atender suas precisões e
necessidades” (MITTLER, 2003, p. 32).

Que seja um local aberto, afável, pronto e
aparelhado para acolher às distinções de cada
aluno, lembrando sempre que para se ter, uma
educação escolar inclusiva, não pode deixar
de lado o educando, que use de métodos,
recursos didáticos e aparelhamentos especiais
que permitam a correção e a ampliação da
fala e da linguagem, para ocorrer à inclusão
de forma plena, proporcionando a integração
entre a educação especial com o método
educacional vigorante, garantindo a formação de
cidadãos mais conscienciosos e participativos;

A escola atual não oferece condições
suficientes para ser vista como uma escola
realmente “inclusiva”, porque quando se fala
em escola inclusiva é necessário que este
recinto tenha crianças partícipes e atuantes.
Para que exista a educação inclusiva, é
necessário haver educadores capacitados,
uma escola adaptada às necessidades da
criança com deficiência, que necessitar de
atendimento especializado, como a Secretaria
de Educação Especial (2004, p. 07) expõe:

Educar crianças com necessidades especiais ao lado
de outras crianças em escolas comuns é admirável,
não apenas com intuito de fornecer oportunidades
de socialização e de modificar o pensamento
estereotipado das pessoas sobre as restrições, mas
também para ensinar o aluno a dominar habilidades
e conhecimentos necessários para a vida futura
dentro e fora da escola (MENDES, 2004, p.228).

A escola é um espaço no qual se deve favorecer
a todos os cidadãos, o acesso ao conhecimento
e o desenvolvimento de competências, ou seja,
a possibilidade de apreensão do conhecimento
historicamente produzido pela humanidade e de
sua utilização no exercício efetivo da cidadania.
É no dia-a-dia escolar que crianças e jovens,
enquanto atores sociais têm acesso aos diferentes
conteúdos curriculares, os quais devem ser
organizados de forma a efetivar a aprendizagem.
Para que este objetivo seja alcançado, a escola
precisa ser organizada de forma a garantir
que cada ação pedagógica resulte em uma
contribuição para o processo de aprendizagem
de cada aluno (SEE, 2004).

É importantíssimo que a escola esteja
atenta as preocupações, as peculiaridades,
os problemas e as resistências exibidas
por seus alunos no dia-a-dia, no âmbito
escolar e também no transcorrer do
processo de aprendizagem (SEE, 2004).

Para que a escola realmente colabore com a
inclusão de alunos com surdez, é preciso que
haja certas adaptações e mudanças. Que se
busquem novas metodologias, tecnologias e
formas de relacionar alunos surdos e ouvintes,
alunos surdos e seus educadores, ou seja,
que seja possível haver a comunicação entre
todos sem distinção. Somente permitindo essa
troca, esse convívio entre todos, poder-se-á
dizer que a escola realmente está caminhando
para o lado da inclusão (MENDES, 2004).
Inclusão é algo que vai muito além do ingresso de
alunos diferenciados no âmbito escolar; pode-se dizer
que é estar disposto a propiciar atividades pedagógicas
onde todos os alunos sem exceção participem se
envolvam não como um grupo idêntico, mas sim como
pessoas com suas próprias biografias e concepções
particulares, com suas características que os tornam
exclusivos. Em meio a isso, dentre muitas especialidades
que existem, está à figura do surdo, que desenvolveu
no decorrer de sua vida, táticas a de inquietação e de
demonstração, que levou até o mundo, constituindo o que
se denominou como cultura surda (DORZIAT, 2007, p. 1).
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Ainda, sobre relacionado inclusão a
Secretaria da Educação Especial (2004, p. 09):
”A construção de uma escola inclusiva implica
em transformações no contexto educacional:
transformações de ideias, de atitudes, e da prática
das relações sociais, tanto no âmbito político, no
administrativo, como no didático-pedagógico”
É importante que o aluno surdo não seja
puramente jogado na sala de aula, é preciso
que seja incluído no contexto, e para que
isso ocorra, a escola tem que ter condições
de recebê-lo, caso contrário, não há como se
falar em inclusão. É preciso que se conheçam
as especialidades desse aluno, suas reais
necessidades, seus potenciais, que haja o
desenvolvimento de um trabalho que vise seu
crescimento e sua aprendizagem, que não se
anseie por um mero copista, mas por alguém
capacitado, que consiga entender aquilo que está
sendo ensinados, com condições equivalentes
aos demais alunos em aprendizagens.

A educação bilíngue busca dar a criança
surda, o mesmo direito que a criança ouvinte
tem em relação ao seu desenvolvimento
cognitivo, garantindo que tenha condições de
se desenvolver de forma harmoniosa com os
outros colegas de sala de aula. Do ponto de
vista bilíngue a pessoa surda é observada como
alguém diferente, não como um ser portador de
deficiência, mas alguém que em virtude de certa
dificuldade auditiva não consegue assimilar
os conteúdos que lhe são passados, não tem
condições de desenvolver todo seu potencial,
justamente porque não teve seus direitos
linguísticos acatados (SKLIAR, 1998, P.37).

Segundo Skliar (1998, p.37):
Não se pode confundir democracia com tratamento
igualitário, justamente porque se um surdo é
tratado da mesma forma que um aluno ouvinte, ele
estará em situação de desvantagem, visto que não
conseguirá absorver os conhecimentos que lhe forem
passados. Com relação à democracia, já existe uma
preocupação com as particularidades de cada um
dos alunos, seus ritmos durante o aprendizado e
suas precisões particulares (SKLIAR, 1998, P.37).

Muitas escolas atualmente têm buscado
oportunidades para os alunos com
surdez, é claro que essa não é via de
regra, mas já é possível ver em muitas
salas de aula, a presença diária de
um intérprete e em outras um bilíngue
com um único fim, dar igualdade
de condições de aprendizado para
todos os alunos, sem distinção, sem
qualquer mudança, no mesmo tempo,
todos juntos (SKLIAR, 1998, P.37).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância dada pelo governo e as melhorias obtidas pela comunidade surda ao longo dos
anos, o que se percebe é que a inclusão do aluno surdo infelizmente ainda não tem sido de todo
satisfatória.
O que se nota é que em algumas escolas existe muita preocupação com esse aluno ao oferecer métodos que realmente contribuam com sua inclusão, que adotam práticas colaborativas
com seu crescimento, que atende suas precisões, mas ainda não se pode dizer que em pé de
igualdade com o aluno ouvinte.
É possível observar que certas escolas não se preocupam com a adequação, que fazem uso
de metodologias que se distanciam e muito do imaginado para o aluno surdo.
Não há professores qualificados, tão pouco se usa a língua brasileira de sinais, porque ela
ainda nem se encontra dentro do conteúdo programático da escola regular.
A inclusão em algumas vezes é advinda por meios processuais, outras simplesmente para
cumprir um requisito, mas o que se espera realmente não são esqueletos bem edificados, com
belas portas, rampas de acesso e janelas, mas que uma porta verdadeiramente se abra e se
preocupe com a inclusão e o desenvolvimento cognitivo do aluno com surdez.
Nas escolas regulares não se pode afirmar que existe uma amostra do que realmente seria o
ideal, nem existe a possibilidade de se indicar um modelo de escola regular que verdadeiramente seja o espelho para as outras escolas em relação à inclusão.
O que pode se afirmar, é que para haver a inclusão deste aluno, é preciso que haja adoção de
certas práticas, que existam profissionais qualificados para trabalharem com a Língua Brasileira
de Sinais, sejam eles intérpretes ou professores bilíngues, que deem ao aluno surdo à mesma
possibilidade de crescimento que é dada ao ouvinte. Além disso, é necessário que a escola
adote um material didático apropriado, que busque por mudanças, reveja seus conceitos, procedimentos, e dê prioridade às necessidades dos alunos em suas especificidades.
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EDUCAÇÃO E ARTES E OS
INSTRUMENTOS QUE REGEM A
COGNIÇÃO INFANTIL

RESUMO: A arte é uma das linguagens universais que todos os seres humanos entendem
e usam para se comunicar. Usamos a arte para entender quem somos, nossos lugares no
mundo e o significado de nossas vidas. Usamos arte para nos expressar e falar com os outros através do tempo e do lugar. Os seres humanos têm um impulso essencial para criar
e entender imagens visuais. Esse impulso é um dos traços básicos que nos tornam humanos. O poder das artes visuais para enriquecer a experiência humana e a sociedade é reconhecido e celebrado em todo o mundo. A arte e as artes visuais fazem parte do registro histórico de todas as culturas e períodos históricos conhecidos pelos seres humanos.

Palavras-chaves: Arte; Educação; Cognição; Escola.
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INTRODUÇÃO

U

m professor mediador deve promover
o desenvolvimento, não pará-lo ou impedi-lo, para o qual propõe, mas não
impõe demandas, não satura, ele deve ser firme, mas não agressivo, estará presente quando a criança dele precisar e vai embora quando
a presença dele o inibe. Em consequência, as
ações educativas nos primeiros anos de vida,
devem ser destinadas a estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional, da linguagem, comportamento físico, motor, social, moral e criativo
das crianças, de tal forma que possa ser exitoso o espaço mais relevante na vida do ser humano para desenvolver suas potencialidades.
Neste sentido, é importante levar a educação ao norte da primeira infância hoje, então,
parece que não encontrou ainda sua direção,
sua identidade e, então se move de acordo
com as modas de diferentes pedagogias, de
diferentes propostas, sem encontrar uma maneira de se situar com uma intencionalidade
definida. A este respeito, investigações feitas
por pesquisas bibliográficas mostram que
não há diretrizes precisas sobre o que se desenvolvem. Por outra parte o desenvolvimento das crianças depende de múltiplas condições e esclarecê-los é uma tarefa fundamental
de muitas ciências: Psicologia, a Pedagogia
e Neurologia, entre outras, que fizeram suas
contribuições significativas no que diz respeito
as regularidades do desenvolvimento infantil.
Essas contribuições devem constituir a base
para ações educativas no nível de educação
inicial, o que denota a importância da atenção educacional nos primeiros anos da vida
do ser humano, deve constituir o mais importante desta reflexão teórica. Um aspecto fundamental no desenvolvimento infantil é o relativo desenvolvimento intelectual e psíquico,
a determinação do que pode ser atribuído às
estruturas e funções biológicas que são geneticamente dadas, e que corresponde às con-

dições de vida e educação, significa o eixo
central de qualquer concepção sobre isso.
E, consequentemente, do que pode ser feito para permitir o desenvolvimento máximo de
todas as potencialidades do indivíduo, neste
caso dos meninos e meninas. A Educação Inicial torna-se um nível educacional Fundamental em relação ao desenvolvimento das crianças, sua atenção não é poder limitar-se aos
cuidados e custódia, ou à interação da criança com outros e com os materiais, deve-se se
concentrar na mediação dos recursos cognitivos e na estimulação de todas as áreas de
desenvolvimento. Avanços na neurociência e
psicologia alcançaram duas elaborações fundamentais, o primeiro é que sem a presença
de um cérebro humano não é possível o surgimento de qualidades psíquicas humanas e
o segundo, que o cérebro humano por si só
não determina o surgimento de qualidades
psíquicas. É digamos o psiquismo humano
não surge sem condições humanas de vida.
A realidade é que as principais tendências
existem atualmente respeitando às concepções de desenvolvimento psíquico, coincidem
e apontam ao todo, à consideração de que, no
desenvolvimento psíquico humano, eles tem
papel importante tanto nas estruturas internas,
constitucionais, biológicas e funcionais, como
condições externas, sociais, culturais e educacionais. O essencial deve ser tentar avaliar em
que medida o biológico e o social são inter-relacionados na educação da criança, em que
sentido os fatores internos, basicamente constituídos pelo sistema nervoso central e atividade nervosa superior, exerce influência sobre o
que é determinado pelos fatores externos, e em
que a educação desempenha um papel crucial.
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OS JOGOS E AS REPRESENTAÇÕES
O jogo leva ao estabelecimento de uma figura
de experiência em representação de outro,
como disponibilidade lúdica sobre situações.
As subjacentes imagens representativas
realizando fantasias, a partir do qual as figuras
incorporam script e linguagem emergindo
das experiências do espetáculo e sensorial,
estabelecidas a partir corporais processos
fundadores nível básico de subjetividade.

simbolizada entre relatora crianças e seu
ambiente de vida, como uma figura central
do mundo da criança em um momento
de individuação. No simbolismo gráfico, a
experiência infantil sobressai no imaginário
coletivo como uma expressão inferencial dela
ver inscrito o sujeito em desenvolvimento.
Para o ser humano, não basta fazer, é preciso
compreender (fazer em pensamento). [...] No brinquedo
simbólico, na sua construção imaginada e corporificada,
a criança vive e representa um sem-número de relações.
Saltar um rio largo, atravessar uma ponte estreita,
repartir a comida feita, são atividades que materializam,
na prática, a fantasia imaginada, e que retornarão
depois da prática em forma de ação interiorizada,
produzindo e modificando conceitos, incorporando-se
às estruturas de pensamento (FREIRE 1997, p. 45).

Na arte são discutidas hábitos e práticas de
trabalho, da cena de arte (como no caso do
desenho), que os números oferecem à criança,
como objetos, ligações entre significados
coletivos e experiência individual, fórmulas
de interpretação do mundo e comportamento
Ao desenhar a criança ou seus gráficos dá um
social, figuras de jogos sociais ou esboços significado que enfatiza uma situação abrangente
de interatividade humanos com o mundo. sem desmontar, como a interação completa com
um objeto no campo imediata e sensorial, em
O desenho é o conjunto das atividades humanas contraponto com os símbolos organizados em
que desembocam na criação e fabricação concreta,
linguagem. Uma interação imediata e sensorial
em diversos materiais de um mundo figurativo. Estas
figuras podem ser feitas de formas carregadas de é substituída por outra do mesmo personagem.
emotividade e afetividade de formas codificadas, signos
de uma linguagem elaborada. Elas exigem, para a sua
fabricação, da colaboração das mãos dos olhos, de
instrumentos, de técnicas e de materiais (PORCHER,
1982, p.102).

Os desenhos das crianças, então, com base
nesta posição, a representação de um modelo de
vida prática, derivada de imediatismo sensorial,
a complexidade da práxis humana, uma relação

HABILIDADES SENSORIAIS –
MOTORAS DOS DESENHOS INFANTIS
Estabilidade bimanual desenhos esféricos
baseados em coordenadas de base, aumentam
a sua diluição intencional em índices de
desenvolvimento da força de acoplamento
bimanual, a coordenação com a intenção
de controle e processamento de taxas de
amplitude relativa (valor) em relação à precisão.
Da biomecânica, a coordenação bimanual
mostra o controle conjunto de todos eles;
a distal maturação mais jovem próximo
– emprega um grupo muscular proximal
maior, mesmo para os movimentos mais
finos, e como desenvolvimento o envolveu.
Enquanto isso tenta determinar o envolvimento
de modelos internos durante a execução,
para estabelecer quando o ou o artista
reproduz um “protótipo” construídas ou estão
participando com uma das características
visuais
“exemplares”
do
objeto.
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A criança em atividade fabuladora ou expressiva
participa ativamente do processo de criação.
Durante a construção ela se coloca uma
sucessão de imagens, signos, fantasias [...]
importantes para o conhecimento da produção
da criança e evidenciam o desenvolvimento e
expressão de seu eu e de seu mundo. Para a
criança, essa linguagem ou comunicação que
ela exercita com parceiros visíveis ou invisíveis,
reais ou fantasiosos, acontece junto com o seu
desenvolvimento afetivo, perceptivo e intelectual
e resulta do exercício de conhecimento da
realidade (FERRAZ e FUSARI, 1993, p.56).

comunicação infantil – adulto e socialização
artística, apresentado em um contexto
interpessoal, um contrato entre a criança –
artista e um espectador. A observação de como
é desenhada e os comentários da criança
durante a elaboração permitem inferências sobre
instâncias micro genéticas, sem a preocupação
de etapas ou sequências de desenvolvimento.

O desenho evolui da correspondência
símbolo-referência (girino a dois anos e meio, até
linhas detalhadas em cinco anos). O desenho
ganhará profundidade e perspectiva, detalhes
elaborados e formas distinguíveis, ilustrando
situações e atividades com significado. A
variabilidade na organização e flexibilidade
nas regras mostra múltiplas formas de pensar
O conteúdo (o que é desenhado) e o sistema e desenhar; ao invés de progressão linear,
de denotação (como é desenhado) dependem é uma escolha e diversidade do repertório
um do outro. Assim, ele propõe quatro etapas disponível, em interação com o contexto.
do desenho: rabiscos ou padrões (traços
irreconhecíveis denotando a presença de um [...] para que a criança se aproprie do sistema de
representação da escrita, ela terá que reconstruí-lo,
“algo”); representacional (volume - protótipo, diferenciando os elementos e as relações próprias ao
sistema de denotação, vastas regiões para sistema, bem como a natureza do vínculo entre o objeto
grandes e longos volumes para regiões de conhecimento e a sua representação (PILLAR, 1996,
longas); espécies de duas dimensões (versões p.32).
de um modelo), regiões denotando faces
do volume ou campos visuais, segmentos
representando diferentes faces de
diferentes ângulos, visão e profundidade
“irreais”, plano frontal-paralelo, não
projeção retiniana, consistência plana
ao interior e aos espécimes tridimensionais
(denotados por bordas e contornos,
informação diferenciada da que vem da forma,
realismo visual, ângulo de visão específico
no sistema de projeção e no conteúdo).
Através do brincar a criança experimenta, organiza-se,
regula-se, constrói normas para si e para o outro. Ela
cria e recria, a cada nova brincadeira, o mundo que
a cerca. O brincar é uma forma de linguagem que a
criança usa para compreender e interagir consigo,
com o outro, com o mundo (VIEIRA 2001, P.104).

Habilidades artísticas em diversidade de
expressão simbólica e complementaridade
de rigidez e flexibilidade no desenho
destacam a “obra de arte” crianças em
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Entre dois a cinco anos, a preeminência tipo
de desenho é uma representação mental da
imagem corporal mostrando como a criança
tem um modelo mental completo e o pictograma
é o seu versão concisa sem priorizar o tronco
ou como desenhá-lo (PILLAR, 1996, p.32).
Esquemas de gênero são organizados na
primeira infância, exacerbando a socialização
por gênero no desenho. As diferenças nas
experiências de meninos e meninas, devido
à socialização de normas, influenciam a
arte infantil incipiente, sintonizando-a com
estereótipos societários de gênero. Essa
influência cultural mostra como, nas culturas
ocidentais, os motivos são polarizados em
certas direções. Embora suas descobertas
mostram o que e como são desenhadas,
elas contrastam com aquelas encontradas
em outras culturas (PILLAR, 1996, p.32).
Esta nova etapa é de grande interesse no
desenvolvimento das crianças. Representa o ponto em
que elas começam a dar nomes às suas garatujas. Talvez
o menino diga: “está é mãe”, ou “este sou eu correndo”.
Contudo, no desenho, não são reconhecíveis nem ele
nem mãe. Esta atribuição de nomes às garatujas é de
grande significado, pois indica uma transformação no
pensamento da criança (BRITTAIN; LOWENFELD, 1997,
p. 123).

O grupo de pares destaca-se como um
dos agentes socializadores mais relevantes,
influenciando
opiniões,
comportamentos,
conformidade e aderência. A influência dos
pares afetaria a aprendizagem baseada
na observação, porque o desenho gera
conversas a troca de ideias e comparações
explícitas, estimulantes qualidades técnicas
e significados, comentários positivos ou
negativos que encorajam ou desencorajam
as cognições parceiro de troca ativador
verbal, transmissores influências sobre
noções de arte infantil, sob o realismo e a
literalidade, na “precisão” da representação,
provedores de crítica (PILLAR, 1996).
Intersubjetividade (comunicação e não
fala). Provedores de crítica. Intersubjetividade
(comunicação e não fala) Provedores de
crítica.
Intersubjetividade
(comunicação

e não fala) alternativas de modelo,
verbalizar ideias compartilhadas, soluções
ou entendimentos, um processo que se
converte em processos interpsicológicos
em intra psicológico (PILLAR, 1996).
No desenvolvimento do desenho infantil, a
pouca ênfase dada à influência sociocultural,
estabelecida entre culturas e dentro da mesma
cultura e historicamente. A variabilidade é
indicativa de uma imagem mutante de acordo
com fatores sócio-históricos que afetam as
convenções e demonstram a relatividade da
abordagem endógena. Abordar a gênese
do desenho dos esquemas gráficos que
refletem personalizações para algo visto
no mundo ou desenvolvido pelo olho da
mente, impulsionada por forças endógenas,
comprometidas para adquirir aparelhos
com
recursos
básicos
compartilhados
durante
as
atividades
espontâneas.

[...] o desenho antecede, organiza e estrutura
o pensamento narrativo. Serve como ponte
(zona proximal) entre o desenvolvimento real
e o potencial, ou seja, serve como auxiliar
de significação do texto verbal e escrito
num primeiro momento de aprendizagem
da língua escrita (FASSINA, 2007 p.3).

Esta habilidade requer compartilhar ideais
artísticos culturalmente mediados. Importantes,
então, serão os mecanismos para adquiri-lo.
Ao produzir recursos básicos, o novo designer
deve combinar habilidades simbólicas. Primeiro
novos esquemas gráficos são produzidos em
conjunto com outros incorporados como um
repertório; o fornecimento de adulto verbal
e não verbais em convenções simbólicas
e contribuições criança a partir de suas
contribuições são ilustradas dimensões
centrais, léxico desagregados, morfologia,
semântica (ligação lexical - significado),
sintaxe (combinação lexical - imagens mais
sofisticados e coerentes) e usos pragmáticos ou
simbólicos no mundo real (FASSINA, 2007 p.3).
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AS IMPLICAÇÕES DA INTERFERÊNCIA As variantes preferidas (distorção ou
mostram
a
construção
ADULTA NAS INTERAÇÕES GRÁFICAS substituição)

de soluções. A importância da história
Os valores e expectativas dos adultos associada também tem sido estudada,
medeiam à interação gráfica, como sua com base no motivo de entrada nas aulas,
importância e sua relação com as habilidades e também com resultados semelhantes.
posteriores (por exemplo, escrita), bem como
A arte na educação como expressão pessoal e como
o ensino do desenho. Ao produzir recursos cultura é um importante instrumento para a identificação
básicos, o novo designer deve combinar cultural e o desenvolvimento individual. Por meio da arte
habilidades simbólicas. Primeiro novos é possível desenvolver a percepção e a imaginação,
esquemas gráficos são produzidos em conjunto apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver
com outros incorporados como um repertório. a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar
Desde o início da história da humanidade a arte
sempre esteve presente em praticamente todas as
formações culturais. O homem que desenhou um
bisão numa caverna pré-histórica teve que aprender,
de algum modo, seu ofício. E, da mesma maneira,
ensinou para alguém o que aprendeu. Assim, o ensino
e a aprendizagem da arte fazem parte, de acordo com
normas e valores estabelecidos em cada ambiente
cultural, do conhecimento que envolve a produção
artística em todos os tempos. No entanto, a área que
trata da educação escolar em artes tem um percurso
relativamente recente e coincide com as transformações
educacionais que caracterizaram o século XX em várias
partes do mundo (BRASIL, 2001, p.21).

Os primeiros rabiscos são explorações da
realidade, forma e movimento, para crianças
até aos cinco anos de idade, retirados
do realismo intelectual (não “visual”), a
partir de suas cabeças, não do observado,
porque são “principalmente simbolistas”.
Nessa idade, você pode mudar os padrões
básicos de desenho (uma pessoa que não
pode existir, não pode ser) há números
existentes, por “distorções” (várias cabeças,
muitos dedos) ou “substitutos” (fantasma,
palhaço) ou ao solicitar um objeto familiar,
mas pouco frequente em seus desenhos
(bicicleta), sucedidos pelo slogan de desenhar
uma bicicleta que não existe, não pode ser,
com resultados semelhantes, evidência de
mudança, permanência de estruturas básicas e
capacidade de pensar antecipadamente e variar
padrões; a história discrimina a capacidade
inicial de variar os temas (FASSINA, 2007 p.3).
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a realidade percebida e desenvolver a criatividade
de maneira a mudar a realidade que foi analisada
(BARBOSA, 2002 p. 18).

Agora, descrição tridimensional interna
durante a cópia de objetos familiares ou não
familiares como a chave para a nitidez da
imagem e sua representação linear que o fator
reflete ao conhecimento e familiaridade sobre os
objetos que contribuem para o seu significado
e gráficos, favorecendo a combinação
e estruturação dos dados disponíveis.
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O significado direciona a atenção dos detalhes
da necessidade ou não de sua presença em
função da fidelidade da produção em relação
ao objeto. Esse tratamento combinado de
dimensionalidade e significado é fortalecido
à medida que o desenvolvimento das
crianças progride, enfatizando a familiaridade
com os objetos (BARBOSA, 2002 p. 18).
As propriedades dos objetos, por sua
descrição
tridimensional,
obstruem
a
perspectiva visual que captura apenas sua
aparência, uma vez que a primeira é ativada
quando se trata de alcançar a segunda, mesmo
quando reproduz objetos inexistentes que
sugerem uma representação tridimensional.
A linha, elemento essencial da linguagem gráfica,
não se subordina a uma forma que neutraliza suas
possibilidades expressivas. A linha pode ser uniforme,
precisa e instrumentalizada, mas também pode ser
ágil, densa, trepidante, redonda, firme, reta, espessa,
fina, permitindo infindáveis possibilidades expressivas.
A linha revela a nossa percepção gráfica. Quanto
maior for o nosso campo perceptivo, mais revelações
gráficas iremos obter. A agilidade e a transitoriedade
natural do desenho acompanham a flexibilidade e a
rapidez mental, numa integração entre os sentidos, a
percepção e o pensamento (DERDYK, 1989, p.24).

A importância fornece facilitação pelo
conhecimento disponível e não pela
interferência. Além disso, promove o processo
de planejamento, ao encerrá-lo em unidades
analisáveis e
 certas características da
comunidade com outra memória anterior e
disponível a longo prazo em integração
progressiva, com destaque significativo,
identificável nos detalhes básicos
unidades que melhoram a atenção
e eles seriam negligenciados em
desenhos sobre objetos desconhecidos.

que ela pode começar a escrever. Se as letras não são
convencionais, dizemos: “Melhor que não escreva”.
Aprender a escrever não é um processo idêntico, mas
é parecido com aprender a falar. Se nos dissessem
para não falar até pronunciarmos corretamente todos
os sons, seríamos todos mudos. Faz sentido dizer que
se aprende a ler lendo e que se aprende a escrever
escrevendo, na medida em que enxergamos isso como
um processo. Há uma maneira de escrever aos 3,4 e 5
anos como há uma maneira de falar aos 3,4 e 5 anos.
Para a fala, não exigimos perfeição desde o início, mas
fazemos isso com a escrita (FERREIRO, 2013,p.2).

Sobre o conhecimento implícito e sua
manifestação em desenhos infantis, estes
compreendem um modo adaptativo do
comportamento da criança, sensível às
características estruturais de qualquer situação
vivenciada sem recorrer deliberadamente para
qualquer aspecto do conhecimento explícito
sobre o assunto. Abrange campos importantes
de aquisições perceptivas, cognitivas e
motoras, incluindo aspectos associados
à aprendizagem de línguas primárias e
secundárias, levando à elaboração categórica,
bem como à leitura e escrita. O processo
começa com o recém-nascido e só mais tarde
ativará um dispositivo endógeno, responsável
pelo conhecimento explícito, resultante da
redescrição representacional. Este dispositivo
favorece a sensibilidade a estruturas complexas
no
ambiente
(FERREIRO,
2013,p.2).

[...] Estamos acostumados a oferecer cadernos, lápis e
canetas e estimulá-las a desenhar. E quando fazem uma
coisa redonda, com alguns pontos dentro e umas linhas
retas que saem dessa bola dizemos : “Já começou a
desenhar. É uma figura humana!”. Vemos com olhos
positivos essa produção que, de outro ponto, poderia ser
considerada feia, ruim. Quando dessas linhas retas saem
outras, dizemos: “Já colocou dedos, olhos, cabelos”,
Ficamos fascinados diante da produção e não pensamos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, nos acostumamos a um mundo onde as mudanças ocorrem com velocidade
sem precedentes. Isso nos força a questionar a noção de nosso conhecimento em suas várias
esferas. A teoria desenvolvida a partir da objetividade do quantitativo e, além disso, as ciências
naturais com base no pensamento científico, incorporou outros conhecimentos, a construção de
um pensamento crítico baseado em fenômenos incluindo o conceito de interpretação. É uma
extensão do paradigma cognitivista, que posiciona a subjetividade em um lugar mais relevante.
O conhecimento que é construído a partir da experiência e pensamento das Artes Visuais é
configurado a partir do interpretativo e da práxis.
Essa expansão é largamente inspirada nas possíveis leituras da produção artística baseadas na
interpretação hermenêutica. É essa mesma interpretação que nos permite inserir um pensamento
sobre o fenômeno estético como um evento que não é isolado ou restrito a formas sensíveis não
condicionadas pela racionalidade. Trata-se mais de considerar o ensino das artes visuais como
um conjunto de fenômenos que podem ser experimentados a partir de diferentes abordagens
de pensamento e ação.
Esse tipo de problema alude a uma necessidade: encarar a realidade do mundo contemporâneo
com clareza em relação aos pressupostos epistemológicos que constituem o quadro de referência
da ação docente. Superando o binário de oposição entre conceitos levou a uma desconstrução
que enfatiza a identificação dessas oposições, mas também procura apontar como seus
componentes não são exclusivos, mas formam um conjunto que nos permite compreender a
sua complexidade.
Por fim, propõe alguns princípios que devem ser considerados na educação artística e, com
ela, o que podemos chamar de experiência artística. O primeiro princípio é em relação ao
objetivo primário da educação artística visual, que é colocar em primeiro plano o que as artes
têm de diferente, o que significa que nenhuma justificativa deve ser buscada ao que as artes
existem, mas valorizá-las por aquilo que diferem das demais disciplinas e por seu valor intrínseco,
o que permite evidenciar aspectos do mundo com recursos plásticos e visuais, mostrando aos
educandos o caráter significativo da própria arte.
O princípio está relacionado com a inteligência artística, que deve ser promovida a partir da
reflexão que ocorre como uma condição fundamental para a criação, professores de arte devem
ajudar seus alunos a se tornar mais inteligível a relação com todas as suas manifestações,
incluindo a cultura popular. Essas conquistas entrega cognição sobre as
artes e seu desenvolvimento histórico, técnico e cultural, possui potenciais
ferramentas que orientam o esclarecimento dos atributos estéticos
das obras produzidas, ou seja, aqueles atributos que demonstram
as características visuais para sustentar elementos cognitivos extraartística
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AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA –
ENSINANDO O QUE AOS ALUNOS?

RESUMO: Este artigo apresenta uma análise da observação da prática docente na área de
Língua Portuguesa feita durante o período de estágio obrigatório. O estudo é feito com embasamento de teóricos como, Emerson Pietri, Osman Lins, Sírio Possenti e outros. Para
que o leitor possa significar as observações feitas, a escola onde foi feita a observação é
contextualizada, tanto por observações e índices, quanto pelo plano político pedagógico.

Palavras-chaves: Estágio; Ensino; Português.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a prática docente na área de língua
portuguesa, assim, busca-se resgatar eventos recorrentes e marcantes durante o período de estágio obrigatória, primeiramente descrevendo-os e então comentando o que
ocorreu a luz dos textos teóricos. Realizou-se um difícil trabalho de recorte, pois o dia a dia na
sala de aula tende a ser movimentado e cheio de acontecimentos.
O estudo é voltado para o uso e ensino da língua portuguesa, por isso deixou-se de lado os
casos de indisciplina que aconteceram na sala de aula durante esse período. Primeiramente a
escola será contextualizando. Logo depois, haverá um reflexão sobre o tem se ensinado nas
aulas de português voltadas para literatura, gramática e escrita visando descobrir como a língua
portuguesa como material de trabalho é concebido pelo docente e pelos alunos.

185

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

A ESCOLA
O presente trabalho é uma análise do
período de observação do estágio obrigatório
do curso de licenciatura em Letras Português/
Inglês. Será estudado um recorte do cotidiano
escolar da Escola Estadual Arcângelo
Sforcim, localizada na Zona Leste de São
Paulo, no Bairro de Ermelino Matarazzo.

O ENSINO DE LITERATURA
Os teóricos Antonio Cândido em “O direito
à literatura” e “Literatura para todos” Leyla
Perrone-Moisés defendem a importância e o
direito dos alunos terem contato com a literatura
na escola. Segundo Antonio Cândido a literatura
e a arte são bens incompreensíveis, elementos
essenciais à vida tanto quanto comida e
moradia, pois eles garantem a integridade
espiritual do indivíduo. Acima de tudo, Antonio
Cândido afirma, “Ela não corrompe nem edifica,
portanto; mas trazendo livremente em si o que
chamamos o bem e o mal, humaniza em sentido
profundo, porque faz viver.” (grifo do autor).

A escola atende o ciclo II e o ensino médio
tendo vinte e oito turmas em três períodos.
Com respeito a estrutura da escola as salas
de aula são fixas para as turmas e não para
os professores, assim não há possibilidade
de fixar materiais que poderiam auxiliar nas
aulas, como cartazes com elementos a serem
No entanto, de maneira firme Leyla Perrone –
discutidos ou até mesmo trabalhos dos alunos. Moisés denúncia como a escola não tem cumprido
seu papel, os alunos têm lido cada vez menos,
A escola não tem muitos aparelhos eles são expostos a resumos e paráfrases. O
tecnológicos, apenas a sala de vídeo e professor esqueceu que seu papel é buscar
um rádio. Também não há espaço para oferecer ao aluno mais do que ele já tem, deveguardar os materiais escolares, assim todo se proporcionar um ensino que amplie e eleve.
material didático é distribuído aos alunos.
Infelizmente a escola não possui bons índices
Durante o período de observação houve a
de avaliação, como se pode observar o impressão de que os alunos não gostavam de
nível de desempenho educacional da escola ler, pois eles liam os textos de uma maneira
segundo o IDESP do ano de 2013. Maiores superficial para fazer atividades. Por exemplo,
detalhes estão disponíveis em: (http://idesp. na aula de português do segundo ano médio,
edunet.sp.gov.br/Arquivos2013/910788.pdf.) a professora propôs a leitura do poema
Guerra de Augusto dos Anjos, logo depois
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS de os alunos copiarem o poema no caderno
a professora passou os dados bibliográficos
O presente trabalho constitui uma análise do autor e começou a falar sobre o poema
da observação de campo. Para tal, tem- e a época em que ele foi produzido, porém
se como principais aportes teóricos Sírio os alunos não interagem, eles não faziam
Possenti, Emerson Pietri, Osman Lins e caso e conforme o barulho na sala de aula
Antônio Cândido que discorrem sobre foi aumentado, a professora passou algumas
muitos aspectos abordados neste trabalho. perguntas de compreensão da leitura e
avisou que daria visto nos cadernos e
Nessa pesquisa observou-se aulas de contaria como ponto de participação na aula.
Português para diferentes turmas e a análise
Os alunos começaram a fazer a atividade,
será voltada para como a literatura, a
gramática e a escrita da língua materna dos e a professora se sentou junto a mesa para
estudantes é trabalhada em sala de aula. fazer a chamada. Sabe-se que muitas vezes os
professores estão desmotivados por inúmeras
causas, como salário, condições de trabalho e
falta de interesse, bem como, muitos têm uma
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jornada dupla e formação precária o que lhes
causa insegurança e falta de embasamento
teórico para lidar com os alunos e propor
atividades. Esse conjunto de adversidades
resulta em um oferecimento mínimo e
problemático da literatura na sala de aula.

concreto, tiveram apenas um contato mínimo
com o poema. Conforme estabelecido por
Emerson Pietri na escola e nos livros didáticos
lêem-se o poema e a notícia muitas vezes com o
mesmo objetivo, isto é, responder às questões
de compreensão de texto (2007, p. 15).

No caso citado os alunos tinham de dizer
qual era o tema do poema e o qual a relação
do poema com os problemas da sociedade.
O poema não é de fácil leitura e interpretação,
por exemplo, possui um vocabulário de difícil
compreensão, termos como avidez, volição,
conflagradora e arcano não são usuais. Porém,
tais vocábulos e a estrutura do poema não
foram discutidos com os alunos, alguns vieram
e perguntaram à professora e ela os explicou,
mas o diálogo não foi aberto para a turma toda.

Por outro lado, ocorreu um fato surpreendente,
pois a professora mencionada tinha um
relacionamento próximo aos alunos, ela sempre
comentava sobre a roupa de um, o perfume do
outro, e eles se sentiam a vontade com ela,
embora em alguns momentos não dessem a
devida atenção ao que ela ensinava. Em uma
sexta-feira no período noturno havia poucos
alunos, no 3 ºano do ensino médio tinha apenas
4 alunos, duas meninas que corriam risco de
reprovação por falta, uma aluna que havia sido
transferida do período da manhã e um menino.

O objetivo do estágio não é criticar o
professor, mas refletir sobre a prática docente,
e nesse caso, percebe-se que uma atividade
de literatura precisa ser estruturada em
um processo amplo, em atividade de préleitura, onde os alunos são situados sobre o
tempo e as condições históricas e a forma
do gênero literário que será estudado, em
seguida uma atividade de leitura e após uma
interpretação conjunta, onde o professor
seja um ponto de auxilio para os alunos.

Nessa aula, a professora os levou para a sala
de leitura e falou que eles poderiam escolher
um livro, então ela perguntou se eles tinham
lido algum livro recentemente, e eles tinham
lido, um havia lido A culpa é das estrelas e
a outra aluna leu Os cinquenta tons de cinza.
Então, os jovens ainda leem, porém aquilo que
os agrada e é acessível. Nota-se que aula de
português precisa voltar a ser interessante
aos alunos, bem como ter um objetivo
claro, muitas vezes nem sabem o que irão
No caso analisado eram duas aulas de aprender na disciplina de língua portuguesa.
português, no final da segunda aula a professora
solicitou os cadernos para dar o visto, porém
Conforme comentado por Emerson Pietri a
faltavam apenas poucos minutos para o sinal maneira como a leitura entra em sala de aula
bater, então a professora chegou apenas se os é problemática, pois todos os textos “passam
alunos haviam copiado e respondido a atividade, por um processo de apropriação didática”. Os
porém não houve uma correção seja de erros alunos estão condicionados a leitura escolar
ortográficos, gramaticais ou de conteúdo. dos materiais didáticos onde recebem apenas
fragmentos, desse modo, é possível afirmar
Durante essa aula houve a intenção de que a escolha e/ou o recorte dos textos
expor o texto literário, porém não alcançou os que compõem livros didáticos se fazem, em
objetivos esperados, a professora tinha algumas geral, com o objetivo de facilitar o trabalho de
folhas com anotações sobre o poema, mas a leitura, o que superficializa a interpretação dos
professora desistiu de passar o conteúdo por textos (2007, p.5) . Assim, acabam tendo uma
causa do barulho e a falta de atenção dos imagem distorcida do que seriam os textos
alunos, por outro lado os alunos saíram da considerados clássicos e fechando-se a eles.
aula de português sem terem aprendido algo
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O professor Emerson Pietri também
comenta o uso excessivo de imagem nos
livros didáticos principalmente nas páginas
destinadas a literatura. E as xerox do livro
didático que a professora levava para os
alunos copiarem, tinham inúmeras figuras e em
muitos casos eram apenas desenhos. Esse uso
desnecessário só se explica pelo argumento de
Osman Lins em Uma Disneylândia pedagógica,

o verbo), adjetivo (qualidade) e entregou aos
alunos um texto, eles deveriam copiar o texto
e depois anotar em qual classe as palavras
se encaixam. No final da aula, a professora
fez uma correção oral e avisou: “estudem
porque isso é matéria de prova!”. A escola tem
ensinado os alunos a reproduzir e não a criar.
Realmente, ela aplicou prova nas semanas
seguintes e na prova de gramática havia um
exercício semelhante a esse. Em muitas aulas
a gramática é tratada dessa maneira, os alunos
não tem um momento de tentar entender o
porquê das variações e múltiplas opções.
Assim, conforme comentado por Carlos Franchi
(1991), o aluno aprende a análise sintática
por acertos e erros não aprendendo critérios.

Todos parecem advir dos mesmos princípios:
estamos na era da imagem; o aluno, habituada
à TV e às revistas em quadrinhos, resiste à
página escrita, tendo dificuldade em captar
mensagens verbais; a média da inteligência
dos educandos é baixa, não estando muito
longe da debilidade mental. Só, isso explica
o uso “ melhor, o uso dos desenhos, isto é,
as noções frequentemente elementares que
Sabe-se que pela palavra os seres humanos
através deles se procura transmitir” (p. 134). representam o mundo e cada escolha
vocabular interfere no sentido do discurso,
Percebe-se que os alunos não são porém os alunos não têm essa consciência
motivados a ler, a escola apresenta a leitura porque não lhes foi ensinado. A gramática
apenas para compor atividades e as leituras é apenas mostrada como uma maneira de
literárias são mediadas pelos materiais classificar a língua, aparentemente sem
didáticos que os fragmentam, pode-se dizer um sentido claro para fazer isso. Conforme
que em certos momentos a escola priva o argumentado por Carlos Franchi (1991):
aluno de oportunidades maiores. Por lado,
Interessa pouco descobrir a melhor definição
os alunos possuem certo apreço pela leitura
fora da escola, para eles a leitura escolar de substantivo ou de sujeito ou do que quer
é enfadonha e descolada da realidade. que seja. No plano em que se dá a análise
escolar, certamente não existem as boas
definições. Seria mais fácil fazê-lo em uma
A GRAMÁTICA NA SALA DE AULA
teoria formal do que em uma análise que tateie
somente pela superfície das expressões. Mas
Durante o período de observação notou- interessa, e muito, levar os alunos a operar
se que em aulas de diferentes séries os sobre a linguagem, rever e transformar seus
professores trabalham com atividades voltadas textos, perceber nesse trabalho a riqueza
das formas linguísticas disponíveis para suas
para sujeito, objeto direto indireto, verbo,
mais diversas opções. Sobretudo quando, no
advérbio, artigo, pronome, e nas séries finais texto escrito, ele necessita tornar muitas vezes
orações subordinadas, conjunções e outros, conscientes os procedimentos expressivos de
porém em nenhum momento a uma reflexão que se serve. Com isso, parece-me, reintroduz
sobre qual o efeito das variações e nem mesmo – se na gramática o seu aspecto criativo: o
qual o motivo e valor de se aprender isso. que permite ao falante compreender, em um
primeiro passo, os processos diferenciados de
construção das expressão para, depois, um dia
Durante uma das aulas de gramática do ensino
e se for o caso, construir um sistema nocional
médio a professora fez uma revisão, nesse dia que lhe permita descrever esses processos, falar
ela escreveu no quadro: sujeito ( aquele de deles, em uma teoria gramatical (1991, p.20).
quem se fala), verbo ( ação), advérbio (modifica
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O período de estágio expondo o que
é ensinar língua portuguesa, porque é
desafiador compreender uma disciplina
que tem como objeto de trabalho a língua
materna, como falantes nativos os alunos
possuem uma gramática internalizada e pelo
uso frequente sabem fazer uso da língua.
Porém, a aula de português é a oportunidade
de o aluno estar contato com a literatura e
com a língua como forma (FRANCHI, 1991).

sujeito oculto, por exemplo. Somente dessa
maneira o aluno poderá realmente assimilar,
aprender e usar no cotidiano o conhecimento
de língua. O jovem tornar-se-á capaz, por
exemplo, de perceber como a mídia manipula
a linguagem para transmitir certos ideais.

Por fim, percebe-se que ensinar a
gramática tradicional sem explicar aos
alunos o que ela significa e porque a
usamos não tem muitos resultados. Sobre
Seria como lapidar uma pedra preciosa, o ensino de gramática como classificação e
o aluno já tem a pedra, o conhecimento da descrição, João Wanderley Geraldi afirma:
língua e nas aulas de língua portuguesa
ele aprimora, amplia e desenvolve o uso e
[...] porque os sujeitos envolvidos se sujeitam
domínio da língua. Os alunos aprenderão às compreensões do mundo que lhes fornecem
que podem representar o mundo de diversas a escola, o que aprende propriamente é que
maneiras, com significados diferentes por tudo na ciência está pronto (mi[s]tificação do
meio do uso das palavras (FRANCHI, 1991). conhecimento), que resta apreendê-lo e que, se
não se aprende, o déficit não é das explicações
Muitos professores reproduzem lições de científicas, mas do sujeito que explica ou do
análise sintática porque acreditam que essa sujeito que aprende (GERALDI, 2003, P.8).
seja a única e melhor maneira de ensinar o
português, esse era o caso da professora
As aulas práticas voltadas para a escrita e
mencionada, ela tinha boas intenções e substituição de termos, o uso de variações
costumava trazer exercícios extras, além vocabulares e em seguida variação de elementos
das apostilas do Estado, para os aluno, ela gramaticais ajudaria a diminuir o sentimento
preparava as aulas, porém havia se formado de frustração comum nas escolas, onde o
a uns 20 anos e se afastou das pesquisas professor afirma não ser bem sucedido, pois
na área de ensino de língua portuguesa. ensina e os alunos não aprendem e os alunos
não entendem o valor da escola, visto que vão
Assim, não se dão conta de que estão à escola e não aprendem (GERALDI , 2003).
ensinando algo que os alunos memorizaram
para fazer provas e nada lhes acrescentará
O DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA
além das definições das classes de palavras.
NO AMBIENTE ESCOLAR
Além desse problema há ainda a questão
de que a gramática escolar usa protótipos
Conforme Sírio Possenti (2007) argumenta
para criar generalizações (FRANCHI, 1991). bom texto é muito mais do que um texto sem
erros gramaticais, ele precisa ter ligação
Carlos Franchi explica perfeitamente porque o com o mundo, a cultura, arte e a sociedade.
estudo gramatical não interessa os alunos: “em Além do mais, o texto precisa ter densidade
nenhum dos casos se busca responder à questão e tomada de posição, criando relações e
relevante para qualquer estudo gramatical da conexões plausíveis que o façam ter sentido.
linguagem: por que as expressões significam
aquilo que significam”.( 1991, p. 27). Todo
Não são apenas as regras gramaticais,
falante precisa aprender a língua em contextos pontuação, coerências e coesão que dão
reais que os façam entender o sentido de usar valor e fazem com que um texto seja de
o sujeito em diferentes posições ou de ter um boa qualidade, mas sim a capacidade do
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autor do texto em criar relações históricas e
culturais plausíveis dentro do texto, tendo
marcas de escolhas pessoais que dão um
contorno único ao texto (POSSENTI, 2007).
Como Possenti argumenta o professor
precisa ir além de um ponto de interrogação
lado de parágrafo insosso ou um de obscuro
junto a um argumento sem nexo. A aula de
português precisa ser composta de escrita e
reescrita. É preciso analisar com os alunos
o porquê de se usar um termo ao invés de
outro, quais são os efeitos e sentidos. Pois,
escrever bem não é um dom, é questão de
treino, e a escola é o espaço propício para
que isso possa acontecer (POSSENTI, 2007).
A professora acompanhada durante o período
de estágio cobrava dos alunos duas redações
por mês, ela selecionava o tema e perguntava
aos alunos o que eles sabiam sobre aquele
tema, por exemplo, a água, ela anotou água na
lousa e pediu que os alunos falassem o que
sabiam sobre a água, eles começaram a falar
que a água está acabando, outros disseram que
é a falta de água é por causa do desmatamento
Amazônia e a professora foi anotando na
lousa as palavras e frases principais. Depois
ela trouxe aos alunos um texto sobre a
dessalinização da água (POSSENTI, 2007).
Ela avisou que eles deveriam buscar
argumentos para compor uma redação
e então ela anotou no quadro: primeiro
parágrafo – apresentar o tema, segundo
- trazer dois ou três argumentos, terceiro
parágrafo – defender um argumento e quarto –
conclusão. Os alunos devem seguir o modelo
formulado pela professora (POSSENTI, 2007).
Os alunos faziam as redações e ela
costumava corrigir todos os erros ortográficos e
gramaticais, porém ela comentou que iria tentar
uma atividade diferente, porque os alunos não
estavam sendo criativos. Na próxima aula ela
explicou que era esperado que eles defendem
sua própria opinião sobre o assunto. Então os
alunos deveriam refazer e entregar na próxima

aula, porém naquele dia mesmo um aluno
entregou a redação e ele havia expressado
opinião pessoal, porém ele usou a primeira
pessoal do singular o que não é esperado
em uma dissertação (POSSENTI, 2007).
A professora acreditou que outros poderiam
ter interpretado de modo distorcido a explicação,
então ela suspendeu a atividade. Na aula
seguinte ela pediu que os alunos sentassem em
dupla e escolhessem um tema, eles deveriam
escrever sobre esse tema colocando as
opiniões próprias, porém sem usar a primeira
pessoa. De maneira interessante ela afirmou,
“tentem me convencer, me façam acreditar
no mesmo que vocês”.Logo em seguida, ela
disse e escreveu na lousa que nessa redação
ela não iria corrigir erros, pois era esperado
que os alunos fossem criativos e que dessem
primazia ao conteúdo. A única dupla que
entregou a redação naquela aula escreveu
“O tabu”, eles discutiam sobre a existência de
inúmeras religiões e as desavenças causadas
por se discutir religião, eles trouxeram o texto
para o âmbito familiar, como crenças diferentes,
porém, segundo eles muito parecidas podem
separar famílias. A redação tinha algumas frases
confusas que a professora pediu que fossem
reescritas. Mas, no geral era uma boa redação,
havia erros, mas os alunos conseguiram atingir
o esperado pela professora (POSSENTI, 2007).
Foi interessante a professora propor
essa atividade, talvez ela não tenha
usado os melhores métodos, mas ela
partilha do mesmo conceito que Possenti:
Não basta que um texto satisfaça exigências
de ordem gramatical - isso é mais do que
sabido, mas, com maior freqüência do que se
supõe, ainda se sustenta que o conhecimento
da língua - das regras de gramática - é que faz
de um texto, um texto (pontuação adequada,
por exemplo). Ora, se um “texto” não for mais
que uma soma de frases, então ainda não
temos um texto (POSSENTI, 2007, p. 117).
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Na troca de aula a professora comentou
que a proposta de não corrigir os erros de
língua cometidos pelos alunos nas redações
era para que eles tivessem mais coragem
para escrever. É notável que isso seja um
fato recorrente, conforme explicitado em
um trabalho da pesquisadora Aline Akemi
os alunos têm medo de errar, por isso
copiam trechos de textos prontos assim eles
tem a confiança de que estarão fazendo
algo sem erros (POSSENTI, 2007, p. 117).
		
Por outro lado, a professora poderia ter
alcançado o objetivo de fazer os alunos
escreverem de forma mais criativa por usar
métodos diferentes. As aulas de gramáticas
poderiam ser de ajuda, conforme comentado
no subtópico anterior, elas deveriam ter por
objetivo mostrar ao aluno como as palavras
significam e ajudá-los a construir esses
significados diversos pelo uso da linguagem.
Conforme Bakhtin explica “todas as formas
[gramaticais] podem e devem ser analisadas
do ponto de vista das suas possibilidades
de representação e de expressão, isto é,
esclarecidas e avaliadas de uma perspectiva
estilísticas” (BAKHTIN, 2013, P. 24).
Os alunos precisam aprender o valor de cada
expressão assim saberão usá-las. Bakhtin
realizou uma experiência com os alunos, ao
passo que eles entenderam que o período
composto sem conjunção expressa uma
carga emocional passaram a utilizá-lo em suas
redações. Além disso, os alunos precisam
receber uma bagagem histórico-cultural que os
habilite a estabelecer ligações entre diversos
temas. Esses conhecimentos permitiriam ao
aluno produzir um texto com indícios de autoria,
Em suma: há indícios de autoria quando
diversos recursos da língua são agenciados
mais ou menos pessoalmente - o que poderia
dar a entender que se trata de um saber pessoal
posto a funcionar segundo um critério de gosto.
Mas, simultaneamente, o apelo a tais recursos
só produz efeitos de autoria quando agenciados
a partir de condicionamentos históricos, pois só

então fazem sentido (BAKHTIN,2007, p. 127).
Percebe-se assim o papel da escrita na escola,
ela deve fornecer ao aluno a oportunidade de
ter conhecimentos sobre o que ele escreverá,
bem como ter aprendido a usar a língua de
uma maneira que o permita dar vida ao texto e
o produzir algo com características pessoais.
Para tal fim, o professor precisa trabalhar em
sala de aula a reescrita, não reescrita que se
resume ao aluno copiar novamente a redação
fazendo as mudanças e correções apontadas
pelo professor, o que acontecia com as turmas
que acompanhadas no estágio. Porém um
trabalho de reescrever textos em conjunto, o texto
“Ensinar estilo?” de Sírio Possenti contém dicas
práticas para o professor, pois ele demonstra
como pode-se realizar um trabalho com a
linguagem. É possível observar neste excerto,
O texto é precário do ponto de vista de sua
inscrição histórica, digamos assim (quem nada
depois de comer carne de carneiro? como ela
aparece na história?), portanto, em relação
exatamente a seu sentido. Para ficar no tópico
que interessa aqui, vejam-se as possibilidades
de co-referências diversas para Carlito. Antes
dos verbos “parou” e “dormia”, por exemplo, se
fosse o caso de manter o texto intocado no que
se refere a outros aspectos, opções poderiam
ser: Carlito > o menino > o moleque > o fujão
> o pentelho > o candidato a “marujo”, cada
uma delas implicando detalhes específicos
de significação que dariam mais (ou, pelo
menos, alguma) consistência ao relato. As
ocorrências de “barco” podem ser objeto de
trabalho similar, possível mediante consulta a
dicionários, o que permitiria chegar a avaliações
como “‘embarcação’ é uma alternativa que
cabe no texto, ‘lancha’ e ‘navio’, não” (explicar
por que não...) etc.10 Cada leitor, professor ou
aluno pode verificar as alternativas possíveis
e seus efeitos (POSSENTI, 2007, P. 22).

191

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor tem boas intenções e propostas, mas o ensino ainda precisa melhorar, os alunos
precisam que isso aconteça o mais breve possível, pois existe uma carência no ensino de língua
portuguesa o que pode ser observado esse ano com o resultado das redações do ENEM. Muitos
métodos inadequados são usados por falta de contato com as pesquisas e estudos produzidos
nas universidades.
Ao mesmo tempo o material didático utilizado na escola não auxilia o aluno a refletir, ele tende
a simplificar e classificar a língua, porém como afirma Carlos Franchi, “eles [alunos] não “aprendem” como se aprende uma tabuada mas se constroem em uma atividade social, partilhada,
reciprocamente comprometida. (1991, p.39) O ensino de português ocorre na interação e no
aluno conseguir significar o que lhe ensinado somente quando isso ocorre o aluno usa o que foi
aprendido no dia a dia, seja na oralidade ou escrita.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA/CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS E A CONTRIBUIÇÃO NA
FORMAÇÃO DE LEITORES

RESUMO: Este artigo tem o objetivo em uma visão clara e abrangente a importância da literatura infantil para a formação de leitores servindo como base para que o educador consiga trilhar um caminho significativo integrando a leitura ao seu cotidiano, modificando assim
o contexto escolar. As conclusões básicas foram que a literatura como proposta e complemento pedagógico é de grande valia, pois, auxilia o desenvolvimento, biopsicossocial das
crianças, integrando-as e ensinando-as a viver em sociedade. Além de ser possível constatar
que a literatura infantil é fonte importante de informação que ajuda o educador a transmitir
o conhecimento do mundo a sua volta, facilitando o convívio e a prática de criar servindo
como apoio em relação ao que se propõe nos referenciais de Educação Infantil Nacional.

Palavras-chaves:

195

Literatura

Infantil;

Desenvolvimento;

Aprendizado;

Berçário;

Criança.

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

INTRODUÇÃO

A

o pensar no desenvolvimento infantil e
na importância da estimulação e suas
ocorrências questiono o porquê de a
literatura infantil ser pouco trabalhada nas séries iniciais, educação infantil e principalmente
no berçário, e por que quando trabalhada esta
prática por vezes não ocorre com o objetivo de
formar cidadãos leitores, e sim como atividade
passatempo, sem objetivo proposto.
Até pouco tempo atrás as crianças muito pequenas, eram vistas como seres pouco participativos, (não pensantes) e hoje por meio de
pesquisas realizadas, podemos concluir que
os bebês além de cuidados higiênicos, precisam vivenciar experiências que promovam seu
pleno desenvolvimento. O ato de brincar, ouvir,
sentir e experimentar promovem este desenvolvimento, e deveria despertar no educador a
possibilidade de que a criança pede e necessita muito mais do que podemos imaginar, neste momento podemos nos utilizar das leituras
como mais um recurso.
A estimulação é fundamental na faixa de 0 a
3 anos, a criança precisa ouvir para falar, contar, interpretar e trabalhar uma série de conceitos que serão solicitados mais tarde. Por este
motivo as histórias são atividades que não podem faltar para o desenvolvimento de tais habilidades.
O trabalho de literatura infantil é uma prática
importante e indispensável, devendo ser trabalhada desde o berçário “Especialistas acreditam que para alguém se interesse por livros
na vida adulta, é fundamental que a palavra
escrita esteja ao seu alcance desde cedo. Estimular a literatura desde o berçário com bebês
que ainda nem aprenderam a falar, pode ser
o caminho mais curto para a formação de um
futuro leitor. “(Nova Escola, Ed. 18, p. 12).
Contar histórias mesmo que o bebê não entenda, ou não responda de uma forma óbvia, é
uma prática fundamental, pois esta desenvolve
atenção, audição, compreensão, concentração,
vocabulário e desperta no bebê a capacidade
de perceber que a fala do dia-a-dia é diferen-

te da fala de uma história a qual tem começo
meio e fim. Possibilita o desenvolvimento da
memória e a capacidade de estruturar informações, ordenado o mundo com base no critério
de temporalidade. Do ponto de vista psicológico, a literatura infantil, quando trabalhada de
uma forma correta, traz a oportunidade de uma
criança de lidar com conflitos internos e de representar a realidade.
As interpretações dadas e as expressões artísticas contidas no simples ato de ouvir e contar estórias transforma-se em um rico instrumento de aprendizagem para o aluno, servindo
como apoio pedagógico ao professor, pois por
meio delas, pode-se observar o grau de naturalidade das crianças, contribuindo para o
seu desenvolvimento mental considerando sua
predisposição em acrescer as suas interpretações os sentimentos escondidos estruturando
sua capacidade de raciocínio rápido e domínio
motor.
A literatura infantil pode oferecer ainda grande oportunidade às crianças em desenvolver
aptidões atendendo a individualidade de cada
uma, funcionando como uma válvula de liberação de angústias e ansiedades que foram
adquiridas com o tempo, contribuindo para
a formação harmoniosa e equilibrada de sua
personalidade.
O objetivo central deste trabalho é perceber
de que forma o trabalho realizado com a literatura infantil pode criar leitores assíduos num
futuro próximo, contanto claro com a ludicidade presente no cotidiano infantil, desenvolvendo também o senso simbólico da criança, por
meio de regras e da simulação do areal permitindo que ela incorpore seu verdadeiro papel
social, transformando-a em ser humano crítico
integrado a sociedade.
Espero então que ao término deste estudo,
oferecer como contribuição para condução
dos projetos pedagógicos aos quais estamos
inseridos, um melhor aproveitamento dos contos tendo como ponto de partida a evolução
deste, modificando e valorizando as realidades
culturais das crianças, oferecendo-lhes acesso
a leitura desde o início de suas vidas, relacionando o passado e o presente orientando-as
criativamente em seu cotidiano.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DA
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
A história é uma narrativa que se baseia num
tipo de discurso calcada no imaginário de uma
cultura, os contos, as fábulas, as lendas são
organizadas de acordo com o repertório de
mitos que a sociedade produz. Quando essas
narrativas são lidas ou contadas por um adulto
para uma criança, abre-se a oportunidade
para que estes mitos, tão importantes para a
construção de sua identidade social e cultural
possam ser apresentados a ela (CUNHA, 1999).
Ler ou contar histórias, duas coisas diferentes,
porém, igualmente importantes. Um texto
escrito segue as normas da língua escrita, que
são completamente diferentes daquelas da
língua falada. Quando a criança ouve a leitura
de uma história assimila as sintáticas da língua,
além de aumentar seu vocabulário. Porém,
aquele que lê a história deve dominar a arte
de contá-la, estar preparado suficientemente
para fazê-lo com apoio no texto, sabendo
utilizar o livro como acessório integrado a
técnica da voz e do gesto (CUNHA, 1999).

Há opiniões divergentes neste campo,
alguns autores consideram que o contador
sem o livro tem mais liberdade de acentuar
emoções, modificar o enredo de acordo com
as reações das crianças e, portanto, ter melhor
comunicação com o público infantil. Teria
ainda mais disponibilidade de trabalhar sua
voz e seu gesto. Penso que é preciso aprender
a dominar seja qual for a técnica para que
fundamentalmente se consiga despertar o desejo
e o prazer da criança/ouvinte. Por meio das
histórias podemos enriquecer as experiências
infantis, desenvolvendo as diversas formas de
linguagem, ampliando vocabulário, formando
o caráter, desenvolvendo a confiança da força
do bem, propiciando a ela viver o imaginário.
Além disso, as histórias estimulam o
desenvolvimento de funções cognitivas
importantes para o pensamento hipotético, o
raciocínio lógico, o pensamento convergente e
divergente, as relações temporais e espaciais
(toda história tem princípio, meio e fim),
(COELHO, 1999).
Os enredos geralmente são organizados de
forma que um conteúdo moral possa ser inferido
das ações dos personagens e isso colabora para
a construção da ética e da cidadania
em nossas crianças (COELHO, 1999).

ENTENDENDO O QUE É
LITERATURA INFANTIL
“O homem descobriu na préhistória que suas habilidades eram
recursos para conquistar o respeito
de seus semelhantes” (GOUVEIA,
1999, p.17).
Buscando suprir a necessidade
de aprovação, o homem percebeu
na pré-história que se valendo
de suas habilidades ele poderia
alcançar seus objetivos, a partir daí,
o mesmo começou a especializarse em artes para registrar as
coisas que aconteciam em sua
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volta, criando assim os hieróglifos, segundo
o Aurélio, “estes significam ideogramas
figurativos que constituem a notação de certas
escritas analíticas. ” (AURÉLIO,1995, p. 364).
Sendo estes os primeiros registros de
escrita apresentados e contavam histórias
dos fatos ocorridos na pré-história. Esta fase
deu início ao ato de contar, essas passagens
históricas, que se transformou em depósito de
conhecimento e tradições e foram transmitidas
pela humanidade (AURÉLIO,1995, p. 364).
Segundo GOUVEIA (1999, p.23), “as
pessoas que dominavam o ato de escrever
e contar histórias eram conhecidas como
sábios profetas e magos, e estes ajudaram
no desenvolvimento da sociedade, pois por
meio das fábulas, mitos e lendas transmitiam
princípios de ética e comportamento social”.

contada, ou quem não se colocou no lugar
do príncipe ou da princesa da história? Tal
fato ocorre porque o conto está diretamente
ligado ao inconsciente, colaborando com a
formação do indivíduo, percebe-se, portanto,
que o papel da literatura e de quem conta
as histórias é aguçar a imaginação do
indivíduo que ouve as histórias e despertar
seus instintos incentivando sua vontade de
conhecer o mundo (GOUVEIA, 1999, p.23).
Os personagens permitem a identificação
com hábitos humanos, pois passam por todos
os estágios da vida humana, isto ocorre porque
o conto influi diretamente no inconsciente
do ouvinte em formação “o inconsciente
humano é constituído por três estruturas o Id,
o Ego, e o Superego” (GILLIG, 1999,p.87).
Além da construção do inconsciente a os contos
que envolvem a literatura infantil contribuem
para a formação de uma sociedade que oferece
escolhas liberando o livre arbítrio, para que se
busque a coisa certa ou errada da vida, tendo
em vista que a maioria dos temas, possuem
uma moral escondida (GILLIG, 1999,p.87).

Estas histórias também são aliadas ao
desenvolvimento infantil, pois é possível por meio
delas, desenvolver a imaginação e a criatividade
podendo nos levar a classificá-la como
recreativa e instrutiva, ampliando a linguagem
infantil e estimulando o desenvolvimento
da inteligência da criança ampliando seus
Um importante local para oferecer acesso
conhecimentos (GOUVEIA, 1999, p.23). à literatura é a escola, já que este pode ser
considerado como uma porta de entrada
As ações mágicas transmitidas nas histórias para as relações sociais promovidas por
contadas contribuem para que os indivíduos meio de novas ações. O trabalho com os
consigam sanar pequenos problemas criados contos, portanto, auxilia no desenvolvimento
pela maldade existente no mundo, pois ao destas relações pois de uma maneira mágica
contar histórias estamos transmitindo noções transporta o ouvinte para um mundo que lhe
de amizade verdadeira, cooperação, diálogo, apresenta possibilidades de acordo com
solidariedade e cidadania, criando os códigos o olhar que damos aos fatos apesar das
de valores necessários para que se conviva em contradições, o que é feio pode ter beleza,
uma sociedade justa, distinguindo o bem do como o que é belo nem sempre é perfeito,
mau, e o certo do errado (GOUVEIA, 1999, p.23). haja vista a história infantil “A Bela e a Fera”
em que o belo e cobiçado mocinho não tinha
Gouveia afirma ainda em seu livro “histórias a beleza interior que a Fera tinha, fazendo
de quem conta histórias” que o ato de contar com que a heroína da história se apaixonasse
estórias vai além de entreter, ele serve para pelo feio e não pelo belo (GILLIG, 1999,p.87).
educar, pois uma estória bem escrita e bem
contada, desperta emoções que marcam
Educar, portanto não se resume a transmitir
profundamente a alma dos ouvintes. Quem conhecimento somente, educar é favorecer a
não se lembra de uma história que lhe foi bem interação do indivíduo com várias culturas e
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características únicas da língua, interligando
os ensinamentos oferecidos a construção de
valores éticos da sociedade, por meio da literatura
o mundo parece menos triste, menos feio e
com mais possibilidades (GILLIG, 1999,p.87).

A ética, porém, não se resume somente a
regra social, ou aos comportamentos ligados a
estes, esta é também a estrutura de hábitos e
atitudes ligadas à formação pessoal de cada um
e que se assume para melhor viver e conviver. E
a literatura por meio de sua estrutura consegue
Estas questões são confundidas com a construir estes valores sem prejudicar a formação
formação da sociedade, pois desde o começo psicológica do indivíduo (GILLIG, 1999,p.87).
da formação humana buscam-se maneiras
mais simples para compreender as feiuras do
OS DIFERENTES TIPOS DE
mundo, e de oferecer meios para que se tenha
LITERATURA
convivência em sociedade de forma menos rude.
Segundo Dinorah (1995) o conto infantil é
um dos mais antigos gêneros literários infantis
existentes na tradição oral, este possui como
característica, marcante o tempo e espaço
definidos, além da disputa entre fortes e fracos,
ricos e pobres, e a vitória do bem contra o mal.
O homem é a fonte natural dos contos, estes
surgiram devido à necessidade que o homem
tinha de explicar fatos que lhe causavam medo
ou admiração, buscando compreender o que
racionalmente lhe ocorria, além de tentar os
valores, experiências, expressões, crenças
e costumes sociais, e estas histórias são
passadas de gerações em gerações sendo seus
criadores pessoas anônimas (DINORAH, 1995).
Entende-se, portanto que é universal o
fato de se contar histórias, pois não existe
um único povo ou nação que não as tenha
para contar, o registro escrito, contribui para
que novas gerações tenham acesso a esta
sabedoria popular. O conto divide-se em várias
instâncias, seriam estas o conto de fadas,
os contos maravilhosos, os de recepção,
acumulativos, contos de animais, etiológicos,
religiosos e contos de humor, cada um destes
possuem seu objetivo específico, observemos:
Os contos de fadas são histórias que
buscam demonstrar que o bem sempre vence
o mal, por meio de enredos vividos por reis,
príncipes ou princesas, que passam por
terríveis situações causadas geralmente por
ogros, bruxas e gigantes, estes geralmente
são
ajudados
por
objetos
mágicos.
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Estes fatos dão ênfases às questões ligadas a
espiritualidade, a ética e problemas existenciais
tendo como objetivo a realização interior do
ser humano, chegando até a levar algumas
pessoas a acreditarem na importância deles.

A Literatura Infantil, por muito tempo foi
considerada um estilo literário inferior pois, não
existia preocupação quanto a linguagem escrita
e nem mesmo com o público para o qual estas
obras se destinavam. As crianças eram vistas
como adultos em miniatura e dividiam-se entre
Contos maravilhosos são histórias sem a nobreza que tinha acesso a grandes clássicos
presença de fadas. Ocorrem também em e as crianças de classe desprivilegiada, que
um ambiente mágico no qual estão gênios, ouviam histórias de cavalarias (DINORAH, 1995).
animais, objetos mágicos. Enfatizando as
partes materiais, sensoriais e éticas dos seres
Em meados de século XVIII surge no
humanos, tendo por objetivo a realização mercado livreiro as primeiras obras destinadas
do herói diante da conquista de tesouros e ao público infantil, nesta época as crianças
outros bens materiais. Por Exemplo: Cinderela, eram vistas como seres diferentes dos
Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho. adultos, que possuíam características e
necessidades próprias. (COELHO, 1981, p.18).
Os contos de repetição são histórias em
que determinado incidente se repete, sem
A literatura no Brasil surge no final do século
necessariamente ser acumulado em situação XIX e início do século XX com a criação de
anterior. Por exemplo: A casa sonolenta Academias cursos e escolas, por D. João
(DINORAH, 1995).
VI juntamente com as diretrizes iluministas
que davam direito de escola primária a
Boa parte destas literaturas infantis, vieram todos os cidadãos sendo está de dever de
da Alemanha, foram criadas a mais de 200 o estado ofertar-lhes o ensino. As primeiras
anos pelos conhecidos irmãos Grimm, estes obras publicadas para estes leitores eram
dois irmãos cresceram e passaram a vida traduções de autores estrangeiros destacandoem várias regiões ouvindo histórias sobre se Carlos Janssen, com os contos seletos
príncipes, fadas, magos, e anões, em seguida das mil e umas noites e Andersen com
os dois começaram a reunir tais estórias o patinho feio (COELHO, 1981, p.18).
e começaram a escrevê-las. Muitas destas
cidades têm relações com os tais contos
Com a solidificação do capitalismo surgem os
criados, existindo referências diretas com os autores preocupados com uma nova expressão,
personagens das estórias (DINORAH, 1995). criando uma linguagem mais verdadeira e mais
significativa do povo brasileiro, destacando-se
em uma nova era o escritor Monteiro Lobato,
LITERATURA INFANTIL NO BRASIL:
ORIGEM DIVERSIDADE E PRINCIPAIS que aparece como agente transformador de
desenvolvimento infantil, abrindo portas para
AUTORES
o pré-modernismo (COELHO, 1981, p.168).
A Literatura Infantil, surgiu no classicismo
Neste período, a literatura Infantil, começa a
Francês em meados do século XVII com
escritores La Fontaine, Fénelon e Charles Perrault. ser usada nas escolas como uma ferramenta
Destacava-se pela função utilitária pedagógica auxiliar do aprendizado, de valores capitalistas
e tinha como papel fundamental o interesse contribuindo para a formação dos pequenos
de educar moralmente, zelar pela formação cidadãos, este novo gênero utiliza-se de
de uma criança com referência de hábitos e diversos tipos de textos que são adaptados para
costumes de modo a atender os interesses entender melhor às necessidades de formação
da sociedade da época (DINORAH, 1995). das crianças burguesas (SARAIVA, 2001, p. 41).
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Hoje a literatura destina-se mais as crianças
tendo em si uma diversidade muito grande,
pois o objetivo maior é o de atrair a atenção
dos pequenos de forma a influenciar a
formação da criança. Podemos citar as
lendas, as parlendas, mitos, cantigas, contos
de fada, etc., como diferentes linguagens
de literatura infantil (SARAIVA, 2001, p. 41).

Ao tratar de literatura infantil, automaticamente,
vinculamos o ato de ler ao ato de brincar,
imaginando livros coloridos, cheios de fotos e
como objeto de simples distração, COELHO
destaca (1997, p. 26) que durante muito tempo
esta foi a real função da literatura, porém os textos
eram escritos para pequenos adultos, o que
dificultava o entendimento infantil sobre o que
estava ocorrendo no conto que estava sendo lido.

A LITERATURA INFANTIL E A
FORMAÇÃO DE LEITORES

Hoje, porém, a literatura infantil é vista como
apoio literário, destacado por COELHO, (1997,
p.26) como gênero secundário, visto como
Dinorah (1995) já citava Paulo Freire em seus brinquedo pelo adulto, porém, entendido como
escritos dizendo que “a leitura do mundo precede porta de mensagens para o público infantil.
a leitura das palavras...é preciso então entender
O que pode nos levar a considerar que
que antes de tratar a leitura como passatempo
é preciso olhá-la com olhos de leitor dando-lhe o ato de ler é o mesmo que se valer do ato
a devida importância na formação da criança. de aprender, pois nos livros e nos textos
literários infantis, encontram-se informações
Segundo COELHO, (1997, p.24) literatura, ricas que colocam a criança em contato com
é a linguagem que determina a experiência o mundo externo (COELHO, 1997, p. 27).
humana, sendo que a literatura infantil, não
Manter o contato entre as crianças e a
deixa em hipótese nenhuma de ser considerada
literatura, pois a magia de uma história contada literatura infantil, torna-se um importante
desperta a imaginação de quem a ouve meio de desenvolver o processo ensino
contribuindo
para
a
dando ênfase à criação tornando-se assim aprendizagem
responsável pela criação de grandes inventores. construção coerente de pensamentos,
devido o contato direto com o mundo.
Esta por sua vez, pode ser também,
CARVALHO (2007, p. 5) descreve a
considerada um dinâmico processo de
produção e recepção de ideias que implica na importância, deste contato para a organização
transformação de tempo, espaço, personagens, da linguagem oral da criança, aproveitando este
ações e linguagens diferenciadas que material para nos colocar em contato direto
dizem respeito à estrutura poética, valores com o universo da criança, favorecendo seu
éticos e metafísicos (COELHO, 1997, p.25). contato por meio da manipulação de objetos
que dizem respeito às histórias contadas.
A autora segue ainda, afirmando que os
O fundamental papel da literatura na
processos sociais, culturais e políticos aos
quais o indivíduo está exposto, alteram vida do futuro leitor é, portanto, buscar
consideravelmente a estrutura, a forma, entretenimento, oferecer informação, e
novos
conhecimentos,
que
a linguagem e o gênero do indivíduo, transmitir
servindo como um alerta para a formação favoreçam a transformação do indivíduo, este
da consciência crítica do leitor receptor, hábito portanto deve ser cultivado desde a
enriquecendo sua experiência acumulada primeira idade, para que se crie indivíduos
durante a vida (COELHO,1997, p. 25). que realmente gostem de ler e entendam o
que está lendo, de forma clara e significativa.
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Para trabalhar a literatura em sala criando
novos leitores, porém o desinteresse pelo
projeto de leitura é tão grande que fica
difícil perceber a importância deste material
para a formação de crianças e futuros
adolescentes leitores (SARAIVA, 2001,p.26).
Embora pareça absurdo o fato de oferecer
livros a crianças que não sabem ainda nem
falar direito, é importante entender as palavras
de Villardi (1999, p. 81) que identifica este
contato com os livros como um método de
permitir que a criança desenvolva o gosto
pela leitura, buscando oferecer a ela o prazer
de estar em contato com o livro- brinquedo,
levando em conta que a criança brinca,

e que o livro é um objeto que para ela pode
também ser um brinquedo, desta forma
encantando-se com cada página do objeto,
construindo seu vínculo futuro com a leitura.
Ao trabalhar em berçários ou séries iniciais
a literatura infantil, estamos colocando a
criança em contato com os livros e com o
mundo imaginário de forma a contribuir para a
construção de sua personalidade, uma vez que
em fase inicial este contato com o imaginário,
criando um laço com a criança e proporcionandolhe momentos de lazer e contato com a
cultura (REVISTA NOVA ESCOLA, 1997, p. 5).
Os personagens permitem a identificação
de seus hábitos com os hábitos humanos,
pasando por todas as fases da vida do ser
humano, um exemplo vem a ser a Branca de
Neve, que começa sua saga criança, até tornarse moça, passando por todos os problemas
até encontrar seu príncipe, desta maneira
influencia-se a construção do super ego, do
Id e do Ego da criança (GILLIG, 1997 p. 87),
pois ela se vê no personagem da história.
É importante que a criança mantenha este
primeiro contato com a leitura a partir dos
oito meses de idade, que é quando ela é
capaz de se manter sentada e começa a
engatinhar, porém este primeiro contato, deve
ser garantido por diferentes tipos de materiais
e desenhos relacionados com objetos que ela
reconheça, animais, cenas cotidianas, histórias,
músicas, etc. Destaque maneira de acordo
com o nível de compreensão da criança, ela
criará novos conhecimentos, aumentando
suas experiências de vida (VILLARDI, 1999).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção inconsciente da criança, contribui para a construção de seus valores, auxiliando
por meio do ato de ouvir, sua formação na sociedade, contribuindo para a escolha de seus
caminhos, sejam eles certos ou errados, por meio das narrações que encontram lições de vida
escondidas a cada final feliz.
Contar estórias no berçário é, portanto muito importante, pois durante a narração, a criança, é
transportada para o mundo irreal, construindo um paralelo que além de fornecer prazer permitindo
a compreensão de fatos ligados ao cotidiano infantil que precisam ser compreendidos, como
morte de um parente, o certo o errado, o perder alguém que ama, etc.
O fato de a criança manter-se atenta ao que está se contando, ao tom de voz, ao som dos
personagens, mesmo sem saber ler, ela coloca-se em contato com o mundo letrado, construindo
seu interesse pelos livros, e construindo uma ponte para desafios intelectuais, que com o passar
do tempo, coloque as crianças em contato com a literatura mais elaborada e aos mais diversos
tipos de leitura.
Este contato, não serve somente de brinquedo ou passatempo, ele coloca a criança em
contato com sua cultura, contribuindo para que ela entenda a sociedade a qual ela está inserida,
oferecendo a ela uma interiorização adequada dos conhecimentos pré-definidos.
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UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de analisar o modo como ocorreu o processo de construção dos cursos de
formação de professores dos dias atuais, com foco mais específico na Pedagogia, considerando as origens do
magistério, as especificidades da atuação do professor de educação infantil.

Palavras-chaves: Pedagogia; Formação de Professores; Magistério.
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INTRODUÇÃO

O

surgimento das escolas que possuíam a finalidade de formar professores tem relação
direta com o liberalismo do mundo moderno. A Reforma e a Contra-Reforma foram
movimentos que significaram os passos iniciais para o que viria a ser a escola pública.
Contudo, foi a partir da Revolução Francesa que foi possível dar forma à ideia de uma escola
que tivesse o propósito de formar professores.
A preocupação em relação à seleção de professores adequados para as escolas primárias já
existia antes mesmo da fundação de instituições de formação docente.Esta pesquisa apresenta
a proposta de aprofundar conhecimentos sobre o caminho trilhado pelos cursos de formação de
professores, para que seja possível compreender a construção dos modelos profissionais hoje
existentes na área.
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OS PRIMEIROS PASSOS
Pode-se observar o que consta no Alvará
6/11/1772, o qual institui regulamentos referentes aos exames a serem aplicados aos professores em Portugal, bem como em seus domínios:
I. Ordeno: que os exames dos mestres que
forem feitos em Lisboa; quando não assistir
o presidente se façam na presença de um
deputado, com dois examinadores nomeados
pelo dito presidente, dando os seus votos por
escrito que o mesmo deputado assistente
entregará com a informação do tribunal. Em
Coimbra, Porto e Évora (onde só poderá haver
exames) serão feitos na mesma conformidade
por um comissário e dois examinadores,
também nomeados pelo presidente da mesa;
os quais remeterão a ela os seus pareceres,
na sobredita forma; nas Capitanias do Ultramar
se farão exames na mesma conformidade.
Sempre de tudo será livre aos opositores virem
examinar-se em Lisboa, quando declararem
que assim lhes convém. II. Ordeno: que o
sobredito provimento de mestres se mandem
afixar editais nos reinos e seus domínios para a
convocação dos opositores aos magistérios. E
que assim se fique praticando no futuro em todos
os casos de cadeiras (MOACYR, 1936, p. 24).
Com a reforma constitucional de 12/8/1834,
as Províncias empreenderam iniciativa para
a instituição de escolas, oportunidade na
qual no Brasil surgiram as primeiras escolas
normais. Esta ação foi decorrente de um
movimento que buscava a descentralização.O
propósito das primeiras escolas normais
do Brasil foi a formação exclusiva do sexo
masculino, demonstrando como a exclusão
era um fator presente. Na escola primária,
o currículo destinado às mulheres possuía
elementos diferentes e era reduzido em
relação ao do sexo masculino. Objetivava, em
suma, a formação para o trabalho doméstico.
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Ao final do período imperial ocorreu a
abertura das escolas normais para as mulheres,
contudo, já aí era possível identificar o lugar da
mulher na educação como uma extensão do
papel de mãe, de modo que seria encarregada
da educação da primeira infância, como
apontam Tanuri (1979) e Siqueira (1999).
O magistério apresentava-se, então, como
uma possibilidade de articulação da função
doméstica da mulher com o mundo do
trabalho. Além disso, os homens não eram
atraídos pelo magistério em escolas primárias,
considerando a baixa remuneração, o que
significava um problema de mão-de-obra,
solucionado pela formação e contratação de
professoras mulheres, conforme Tanuri (1979).
Schneider (1993) salienta a prática de
várias províncias que consistia em encaminhar
órfãs para o magistério para que pudessem
iniciar sua vida profissional, buscando, assim,
oferecer uma possibilidade à jovem que não
fosse necessariamente o matrimônio ou até
mesmo o serviço doméstico. Entretanto, esta
prática também visava à exploração da mão-deobra das órfãs em troca de salários irrisórios.
Segundo a autora, os currículos começaram
a adotar um caráter mais complexo em
1880, por meio do Decreto 7.247, de
19/04/1879, quando ficou determinada a
inserção das seguintes disciplinas: Álgebra
e Geometria, Língua Francesa, Geografia
e Cosmografia, Aritmética, Metrologia e
Escrituração Mercantil, História Universal,
Língua Nacional, História e Geografia do Brasil.
Também deveriam estar presentes questões
sobre ciências, higiene, direito, economia
política, filosofia, desenho, caligrafia, música
vocal, ginástica, além de Economia Doméstica
e trabalhos de agulha (especificamente para
alunas) e prática manual de ofícios (destinado
aos alunos). Neste decreto a duração do
curso é determinada em séries de matérias
condicionadas a exames, e não em anos.
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destaque a disciplinas científicas. O curso foi
passou a ter duração de quatro anos e exames
para ingresso foram introduzidos, como
O advento da República não modificou de elucidam Tanuri (1979) e Monarcha (1999).
forma expressiva a instrução pública. Houve,
O autor aponta que a Escola Normal
contudo, a continuidade das tendências
nascidas no império, segundo Nagle (1977). Superior permaneceu na legislação brasileira
A Educação na República foi, por tanto, pouco até 1920, apesar de não ter sido colocada
desenvolvida. O movimento nacionalista, que em prática da forma como foi idealizada.
se fortaleceu a partir da Primeira Guerra, São Paulo permaneceu com um ensino
impulsionou a instituição de escolas normais de tipo único, embora a Lei Orgânica do
financiadas pelo Governo Federal. Tanuri Ensino Normal (1946) instituísse a existência
(1979) destaca que este avanço não foi de dois níveis de escolas de formação.
muito significativo em todo o país porque Posteriormente, outros Estados chegaram à
cada Estado se organizou de uma maneira. mesma realização a partir da Lei 5.692/72.

A EDUCAÇÃO PÚBLICA A PARTIR DA
REPÚBLICA

Alguns Estados de postura progressista,
contudo, apresentaram grandes avanços
quantitativos e qualitativos em relação à
formação de professores. São Paulo, que havia
se transformado no polo econômico do Brasil,
manteve durante os 30 anos iniciais da República
uma política de formação de professores
que serviu de modelo para outros Estados.

Ainda em 1920, existiam dez escolas normais
públicas em São Paulo. Foram criados cursos
complementares com duração de dois anos, que
fariam um papel de intermediar o primário e o
normal em 1917. A Reforma realizada por Afrânio
Peixoto perpetrou uma cisão do curso normal
em um ciclo preparatório e um ciclo profissional.

O curso complementar funcionava como um
Conforme Tanuri (1979), a ampliação do curso primário superior, junto ao secundário.
currículo da escola normal ocorreu a partir Era uma ligação entre a escola primária e o
da reforma paulista (12/03/1890). Ideias de curso normal.
Pestalozzi já estavam presentes nestas escolas.
Nagle (1974) cita que reformas ocorridas
A Lei 88 de 08/09/1892, bem como a alteração
feita pela Lei 169 de 07/08/1893, exprimem posteriormente modificaram a duração do
anseios das elites paulistas para o ensino público. curso normal para cinco anos, composto
de um ciclo geral (3 anos) e um ciclo
Ficam instituídos o ensino primário de 8 anos profissional (2 anos). A Escola Nova foi a
(elementar e complementar), a constituição base que trouxe para o currículo a psicologia
e a didática, por meio de disciplinas como
de “grupos escolares”, os quais união escolas
a sociologia, desenho e trabalhos manuais,
afastadas e isoladas, com escolas que
história da educação e biologia e higiene.
classificavam os alunos de acordo com seu
nível de adiantamento, além da instituição de
A partir de 1930, estudos, conferências,
um curso superior, o qual funcionaria anexo
publicações e debates possibilitaram a
à Escola Normal, que possuía a finalidade de
implantação de uma política de educação que
formar aqueles que atuariam no magistério resultou em uma Escola de Professores no Distrito
das escolas normais e dos ginásios. Federal, como aponta Vidal (1995). Dessa
A Escola Normal ainda havia a cadeira
Pedagogia e Direção de Escolas como a única
destinada à formação pedagógica docente,
contudo, o currículo foi ampliado, dando
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forma, o professor primário era formado em dois
anos, e sua formação abrange disciplinas como
psicologia educacional, desenho e educação
física, biologia educacional, música, recreação
e jogos, história da educação, matérias de

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

ensino (que diziam respeito propriamente lo em habilitações técnicas. As Diretrizes
à linguagem, leitura, cálculo, estudos e Bases estabelecidas pela Lei 5.692/71
sociais, literatura infantil e ciências naturais). fizeram com que a profissionalização antes
realizada no ginásio deixasse de existir,
A Universidade do Distrito Federal incorporou instituindo a Habilitação Específica para o
a Escola de Professores em 1935. Surgia a Magistério (HEM). A Lei traz em seu artigo 29:
Faculdade de Educação, a qual concedia a
“licença magistral”. Em São Paulo, conforme
[...] a formação de professores e especialistas
Vidal (1995), o Código de Educação – Decreto para o ensino de 1o e 2o graus será feita
5.8884 de 21/04/1933 instituiu curso de em níveis que se elevem progressivamente,
formação para professores primários, curso ajustando-se às diferenças culturais de
de formação para professores secundários cada região do país e com orientação que
e cursos voltados à especialização de atenda aos objetivos específicos de cada
diretores e também inspetores, na Escola grau, às características das disciplinas, áreas
de Professore, a qual foi incorporada à de estudo e às fases de desenvolvimento
Universidade de São Paulo em 1934. dos
educandos
(BRASIL,
1971).
Novas funções educativas foram surgindo
ao longo do tempo, de modo que cursos
de aperfeiçoamento também passaram a
constituir a formação dos professores e demais
profissionais envolvidos com a Educação. Após
1964 a escola passou a ser pensada e operada
sob a visão da modernização, buscando
eficiência e produtividade na preparação para
o trabalho. Assim, como aponta Silva (1991),
está em voga a Teoria do Capital Humano.
A autora afirma que tal perspectiva demonstra
que a finalidade tecnicista da educação
originou a fragmentação do trabalho no âmbito
pedagógico. Este é o momento do surgimento de
funções como a Supervisão Escolar. Passaram
a ser incorporadas tais especialidades
ao currículo de Pedagogia com o Parecer
252/1969. Na vigência da Lei 4.024/1961, o
curso secundário e o normal foram unificados,
foi organizada uma série posterior (a terceira)
que abrangia diversas áreas e foi instituído o
período da quarta série para as disciplinas de
formação relacionadas diretamente à Educação
(CAMPOS, 1987). O curso normal teve a procura
diminuída em decorrência de tais mudanças.

As exigências para o exercício do Magistério
colocadas pela Lei 5.692/71
incluíam:
a) no ensino de 1o grau, da 1a à 4a séries,
habilitação específica de 2o grau, realizada
no mínimo em três séries; b) no ensino
de 1o grau, da 1a à 8a séries, habilitação
específica de grau superior, representada
por licenciatura de curta duração; c) em
todo o ensino de 1o e 2o graus, habilitação
específica de nível superior, correspondente
à licenciatura plena (BRASIL, 1971).
Após complementação de um ano realizada
em instituições de ensino superior seria possível
exercer o magistério até a 6ª séria. Aqueles
formados em licenciatura curta poderiam
complementar os estudos e lecionar até a 2ª
série do segundo grau, como consta no artigo 30.

Todavia, Gatti (1997, p. 10) esclarece que “pouco
disto se concretizou e muito se burocratizou
pelas normatizações subsequentes, quer em
nível federal, quer em nível estadual”. O HEM
deveria possuir um núcleo comum nacional em
seu currículo (estudos sociais, comunicação e
expressão, ciências), além de disciplinas de
formação especial que abrangeram psicologia,
A Lei 5.540/68 demonstra o impacto do história, sociologia e filosofia da educação.
regime militar sobre a organização do ensino
superior, com a alteração realizada no currículo
Deveriam
estar
presentes
também
do curso de Pedagogia, de modo a dividi- disciplinas como didática e prática de ensino.
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Nota-se, portanto, a ausência de grandes
alterações. Poderia ocorrer o fracionamento
do curso, de modo que era possível, por
exemplo, obter habilitação específica para
o exercício do magistério em escolas
maternais e jardins-de-infância, ou mesmo
para o magistério somente na 1ª e na 2ª
séries, em 3ª e 4ª séries e em 5ª e 6ª séries.

pedagógica do estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo
a
proposta
pedagógica
do
estabelecimento
de
ensino;

A perspectiva tecnicista se manifestava
por meio desta fragmentação. A carga
horária das disciplinas pedagógicas foi
reduzida, causando um esvaziamento de
conteúdos e comprometendo a formação
do professor, ocasionando, inclusiva, a
diminuição da procura e o fechamento
de diversos cursos (MELLO et al., 1983).

Ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;

Em 1982 foi elaborado o projeto que daria vida
aos Centros de Formação e Aperfeiçoamento
do Magistério (CEFAM), o qual possuía a
finalidade de transformar as escolas normais
no sentido de adequá-las à formação de
profissionais considerando o âmbito técnico e
também político. Assim, o CEFAM possuía uma
característica de formação inicial, mas também
de formação continuada, voltado a professores
de educação pré-escolas e também para as
séries iniciais, como destaca Cavalcante (1994).
Em 1996, a Lei 9.394 definiu diretrizes e
bases sob as quais os cursos de nível superior
seriam regidos, formando-se um modelo único
de formação superior na área da Educação.

No que se refere à relação existente entre a
formação destes profissionais e sua prática, é
possível notar que esta articulação ainda é um
ponto no qual se encontram dificuldades. Assim,
os professores terminam por desempenhar uma
atuação deficiente, como esclarece Rau (2012):

UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO DO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Os professores de Educação infantil recebem
atenção e prioridade em relação a sua formação
com a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, a
partir da qual, entende-se que, para garantir
um atendimento adequado às crianças,
é necessário investir na qualificação dos
profissionais. De acordo com as orientações
legais contidas na Lei 9.394/96, artigo 13:
Os docentes incubir-se-ão de:
Participar da elaboração da
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proposta

Zelar pela aprendizagem dos alunos;
Estabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento;

Colaborar com as atividades de articulação
da escola com as famílias e a comunidade
(BRASIL, 1996).

estudos revelam que, desde há muito, ocorrem
problemas na formação desses professores,
no sentido de identificar a relação dialética
existente entre os aspectos acadêmicos que
possibilitam uma relação de interação entre
a prática que cada professor irá desenvolver
baseando-se na realidade educacional em que
for atuar e a teoria, que se funda na concepção de
educação, de criança e de sociedade da própria
instituição educacional (RAU, 2012, p. 26).
Este é um ponto que necessita de atenção
e cuidado, uma vez que, ao chegar ao espaço
da sala de aula, o professor precisa portar
os conhecimentos teóricos necessários para
a reflexão e a compreensão sobre o trabalho
docente, contudo, para que os resultados deste
processo, (que serão refletidos diretamente
no trabalho com os alunos), é indispensável
que este profissional esteja apto a realizar a
devida articulação entre estes saberes com a
realidade encontrada no ambiente educacional,
bem como com a realidade na qual cada aluno,
como sujeito sócio-histórico, está inserido.
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Somente a partir da compreensão deste
cenário de forma abrangente e profunda,
o educador poderá exercer seu papel com
eficiência, de forma significativa e plena na
vida de seus educandos. Segundo com o
Referencial Nacional para a Educação infantil
(1998), os profissionais são entendidos
como organismos vivos e dinâmicos, que
precisam compartilhar conhecimentos para
que possam construir juntos e colocar em
prática o projeto educacional da instituição.

Foi a lei 5.692/71 que trouxe uma significativa
mudança na educação, tornando o ensino
básico obrigatório e gratuito, sendo realizado em
oito anos, sob a responsabilidade do município.

Tendo em vista essa enorme conquista,
passou-se a considerar os problemas de
evasão escolar como urgentes, assim como
a repetência dos alunos mais pobres. Surge
então a educação compensatória, que
atualmente chamamos de educação préescolar, destinada a crianças entre quatro
O
comprometimento
de
todos
é e seis anos de idade, em uma tentativa de
imprescindível
para
que
o
coletivo preencher lacunas educacionais existentes
produza, verdadeiramente, uma unidade. especialmente nas classes de menor renda.
Ainda no RCNEI (BRASIL, 1988), a formação
continuada dos professores também recebe
Na década de 1980, Kramer (2003)
destaque, para que práticas como organização observa que grandes problemas na
e planejamento da rotina, do tempo e das Educação surgem a partir da falta de políticas
atividades sejam sempre alvos de reflexão públicas para a integração de programas
e estudos, de maneira que a prática diária educacionais e programas de saúde, de
seja aprimorada constantemente, facilitando um corpo docente com falhas em sua
e
potencializando
o
desenvolvimento formação e qualificação, além da ineficiência
das
rotinas
na
educação
infantil. no relacionamento entre família e escola.
De acordo com Almeida (2011), na formação do
profissional responsável por atuar na Educação
Infantil,precisamos levar em consideração
quais conhecimentos são fundamentais para o
trabalho pedagógico que será realizado com
estes alunos. Dessa forma, questões como
as características de faixa etária dos alunos
atendidos, envolvendo aspectos relacionados
com o desenvolvimento motor, biológico,
psicológico, intelectual, cognitivo etc., devem
ser levados em conta (ALMEIDA, 2011, p. 43).

A Educação Infantil passa por sua
principal transformação quando recebe seu
reconhecimento por meio da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96,
e da elaboração dos Referenciais Curriculares
para a Educação Infantil de 1998. Estes
são momentos decisivos na História da
Educação Infantil, uma vez que no artigo 21º
da LDB, a Educação Infantil passa a integrar
a educação básica e se torna um direito de
todos os cidadãos. Fica estabelecido que a
educação escolar seria composta por: “I A função do educador é mediar o educação básica, formada pela educação
conhecimento, já que na atualidade se fala infantil, ensino fundamental e ensino médio;
em construção de significados por meio da II – educação superior” (BRASIL, 1996).
mediação de parceiros mais experientes.
O período que precede o ensino
Para isso, Rau (2012) infere que o professor fundamental passou a integrar a Educação
deve sempre considerar o “repertório Básica,
mostrando-se
importante
no
cultural em que historicamente seu grupo de desenvolvimento educacional da criança.
crianças está inserido, buscando atividades
que envolvam o folclore, a música, as
cantigas de roda e as parlendas” (p. 153).
212

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa proporcionou o contato com elementos fundamentais para a construção de noções históricas em relação à trajetória da formação de professores no Brasil.
Foi possível perceber que a formação de nível superior teve suas diretrizes estabelecidas de
forma clara e incisiva apenas em 1996, o que significa que durante muito tempo a formação dos
professores não seguia um currículo consistente e coerente.
Também lançou-se um olhar, neste artigo, sobre as características específicas dos professores
de Educação Infantil, que necessitam de uma formação adequada às questões relativas à faixa
etária que atendem.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL E A
URGÊNCIA DE UMA TRANSFORMAÇÃO
PARADIGMÁTICA

RESUMO: Tal artigo pretende discorrer sobre as mudanças paradigmáticas que a Educação
Ambiental pressupõe diante do discurso oficial dominante, de extração cartesiana, bem como
ilustrar uma aplicação didática dentro dessa concepção. A Abordagem Sistêmica implica rever o tratamento do objeto de estudo, visto como um processo dinâmico e que se estabelece
com base relações complexas e contextualizadas, o que não se pode vislumbrar, por exemplo,
numa interação multidisciplinar do conhecimento. Sem essa visão, dificilmente a humanidade
conseguirá reverter, o que ainda é possível, as catástrofes climáticas que tem disparado por
intermédio da exploração dos recursos não-renováveis, para gerar a riqueza de poucos que se
estabelece a um custo muito alto para a nossa sociedade, o nosso planeta, mediante o aprofundamento da desigualdade social, bem como do esgotamento dos nossos recursos naturais.

Palavras-chaves: Educação Ambiental; Pensamento Sistêmico; Pensamento Cartesiano; Sustentabilidade; Transdisciplinaridade.
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INTRODUÇÃO

“O

Planeta Terra é insignificante e ao mesmo tempo essencial”. Isto, pois, do ponto
de vista do Universo, certamente a Terra constitui mais um ponto de poeira estelar
concentrada, como qualquer outro planeta constitui; no entanto, o modo como a
tal poeira estelar interagiu com a energia solar, com a gravidade e com a Lua, o tornou um planeta predisposto a oferecer as condições mínimas necessárias para o estabelecimento da vida:
a grosso modo, oxigênio, água e alimento. Valendo-se dessa visada que a Terra passa a ser, ao
mesmo tempo, tão essencial, a despeito de nossa exploração e manuseio insustentável e finito
daqueles recursos naturais, o que põe em risco a própria sobrevivência humana na Terra. Daí
a necessidade de executarmos uma “revolução” pela “Sustentabilidade”, em reverência ao que
há desde 4 bilhões de anos vem sendo gestado pelas forças interativas do Universo e que vem
sendo ameaçado pela ação predatória do homem, operando por uma virada paradigmática em
prol do “pensamento sistêmico”, no lugar do “pensamento cartesiano”
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PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS:
BREVE REVISÃO DA ABORDAGEM
SISTÊMICA X ABORDAGEM
REDUCIONISTA
Segundo a visão científica, a origem das
coisas se deu por meio do “Big-Bang”.
Tal perspectiva, que se caracteriza como
a abordagem clássica das ciências, é
reducionista, uma vez que se fundamenta
num movimento lógico de decomposição do
pensamento, partindo do “todo”, numa visada
“macro”, objetivando se concentrar nas “partes”,
até se chegar no “micro”, que corresponde ao
nível “atômico”. Tem como marco a fundação
da ciência moderna no século XVII, com o
filósofo e matemático René Descartes, que
se baseia no reducionismo, no racionalismo,
no mecanicismo linear (relação causa e
efeito) e na separação da mente à matéria,
colocando a primeira como superior a essa:

da fauna e variedades da flora, os problemas
de saúde pública, risco de desaparecimento
de cidades são alguns destes sintomas que
evidenciam a situação de desequilíbrio a que o
próprio homem tem condenado o planeta Terra:
[...] de 1950 a 1982, 50% das florestas
tropicais foram devastadas. A reportagem
Matéria de Capa: a sexta extinção da TV
Cultura (19/07/2015), informa que mais de
400 espécies foram extintas em apenas um
século. Afirma que segundo as três melhores
universidades dos EUA, nós já entramos no
sexto período de extinção em massa. A Terra
já sofreu cinco desses períodos, todos de
causas naturais, mas agora a responsável é a
ação humana. (...)A fome atingia 730 milhões
de pessoas em 1980, apesar de nesse mesmo
ano terem sido produzidos 500 kg de cereais
e tubérculos por habitante (SINPEEM, 2015).
Daí a urgência de uma virada paradigmática,
que se vale da ecologia como base
epistemológica, que vem se caracterizando
como “sistêmica”, inspirado na “teoria geral dos
sistemas”, cujo criador é o biólogo austríaco Karl
Ludwig von Bertalanffy. Tem como pressupostos
o pensamento sintético, numa rítmica cíclica,
o expansionismo, o empirismo e a teleologia.
Na abordagem sistêmica, o objeto é assumido
como um “todo em sua complexidade”, como
um processo dinâmico e mutável, que funciona
em redes de sistemas, com base no qual
se obtém apenas descrições aproximadas.

Entretanto, foi Isaac Newton, outro grande
gênio dessa época, quem complementou
o pensamento de Descarte e concebeu o
mundo como máquina perfeita, completando
a formulação matemática da concepção
mecanicista da natureza, na qual o universo
passou a ser um grande sistema mecânico
que funcionava de acordo com as leis físicas
e matemáticas. Para ele, o mundo poderia ser
descrito sem relacionar o observador humano.
Esta visão de mundo-máquina deu origem ao
mecanicismo como uma das grandes hipóteses
universais da Era Moderna e caracterizou
Consequentemente, só se pode compreendêum período chamado pelos historiadores de
Revolução Científica (C NDIDA, M. M., 1997). lo por meio de suas relações ou propriedades
delas emergentes. Daí a primazia da ação
Essa estrutura de pensamento justificou e cooperativa, perante à violenta. Para ilustrar
legitimou, por sua vez, a estrutura econômica tamanha interdependência, Leonardo Boff no seu
e social capitalista, garantindo uma eficiência livro Ecologia, Mundialização e Espiritualidade
produtiva cada vez maior, privilegiando sempre assim a define: “[...] para uma visão ecológica,
o “individual”, o “quantitativo”, em prejuízo da tudo o que existe coexiste, tudo o que coexiste
“qualidade”, da “humanidade” nas relações preexiste. E tudo o que coexiste e preexiste
entre os homens entre si e entre o próprio subsiste mediante uma teia infindável de
meio. A consequência dessa episteme está relações inclusivas. Tudo se acha em relação.
sendo extremamente desastrosa para toda Fora da relação nada existe.” Afinal, “Ecologia é
a humanidade, tamanha são as catástrofes a ciência que estuda as relações dos seres vivos
climáticas que vêm acometendo a todos: o entre si e com o ambiente” (SINPEEM, 2015).
aquecimento global, a escassez da água própria
para consumo, a extinção em massa de espécies
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realidade mobiliza competências cognitivas
para deduzir, tirar inferências ou fazer previsões
a partir do fato observado (PAR METROS
CURRICULARES NACIONAIS – ENSINO
Conforme pudemos verificar até então, nós MÉDIO. BRASÍLIA: MEC, 2002, P. 88 E 89).
não somos seres isolados, a despeito da
Mas a “transdisciplinaridade” seria a
fragmentação e especialização crescentes.
realização
didático-pedagógica ideal para a
É nessa perspectiva que o tema da
“interdisciplinaridade” ganha relevo, como forma prática da abordagem sistêmica, uma vez
de incentivar e viabilizar uma visão de mundo que pressupõe uma interpretação holística,
mais integralizada, nos possibilitando enxergar ou seja, integral dos fatos e fenômenos, do
o “todo” que compõe/integra as nossas vidas. todo das relações/processos contextuais,
De acordo com Hilton Japiassú, existem como pressupõe a própria definição de
quatro níveis de interação entre as disciplinas: “ecologia”. Esse tipo de interação entre as
disciplinas têm sido estabelecido como
- Multidisciplinaridade (1º nível, da utópica, mas no discurso cartesiano-capitalista
dominante, tendo em vista que ainda é o
segmentação disciplinar);
que dita organização material e abstrata
- Pluridisciplinaridade (2º nível, da interação do nosso sistema educacional, há séculos.

A TRANSPOSIÇÃO DO PENSAMENTO
SISTÊMICO À PRÁTICA ESCOLAR: A
INTERAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS

hierárquica);

- Interdisciplinaridade (3º
subordinação/coordenação);

nível,

da

- Transdisciplinaridade (4º nível, em que todas
as disciplinas se juntam de forma coordenada).
O nível “disciplinar” é a modelização didáticopedagógica do pensamento cartesiano, ao qual
o sistêmico com complexo se opõe, na qual o
objeto recebe um tratamento fragmentado, sem
se estabelecer conexões/redes de relações.
A caminho de uma episteme ecológica, o
mínimo desejável é que se estabeleça a interação
“interdisciplinar”, no qual uma disciplina
age como eixo integrador entre as demais
disciplinas, havendo cooperação e diálogo entre
as mesmas. A articulação é coordena e parte
da necessidade de se solucionar um problema.
Conforme
os
Parâmetros
Curriculares,
[...] É importante enfatizar que a
interdisciplinaridade supõe um eixo integrador,
que pode ser o objeto de conhecimento,
um projeto de investigação, um plano de
intervenção. Nesse sentido ela deve partir da
necessidade sentida pelas escolas, professores
e alunos de explicar, compreender, intervir,
mudar, prever, algo que desafia uma disciplina
isolada e atrai a atenção de mais de um
olhar, talvez vários. Explicação, compreensão,
intervenção são processos que requerem um
conhecimento que vai além da descrição da
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Sem clareza ontológica e epistemológica,
sem a compreensão das relações lógicas
interpenetrando as dimensões constitutivas da
vida, seja ela de natureza física, biológica, social,
política, cultural e espiritual, fica difícil trabalhar
a temática (...) [da] - Transdisciplinaridade
e Educação. (...) Desta forma, não podemos
continuar
trabalhando
com
modelos
equivocados, com explicações causais
lineares, com dualidades irreconciliáveis,
com paradigmas equivocados, construindo
abstrações estereotipadas da realidade e que, em
absoluto, refletem sua complexidade estrutural
e dinâmica. Precisamos de novas teorias, de
novos aportes teóricos e epistemológicos
capazes de nos ajudar a ecologizar a
ontologia, ou seja, as relações do ser com sua
realidade, a ecologizar a epistemologia, para
melhor compreender as relações sujeito e
objeto, bem como os aspectos metodológicos
relacionados às nossas práticas pedagógicas.
Ecologizar também o pensamento, no
sentido de religar as diferentes dimensões da
vida, (...). Todos esses aspectos são muito
importantes para a criação de conhecimentos
novos, para a elaboração dos conhecimentos
interdisciplinar e transdisciplinar e para a
construção de propostas educacionais mais
coerentes com as demandas atuais, capazes
de superar o dualismo cultural, biológico,
social e espiritual que tantos problemas
têm provocado (MORAES, M. C., 2010).

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA
PERSPECTIVA SISTÊMICA
No curso que desenvolveu pela SME-PMSP,
a professora Seomara Germano propôs uma
sequência que explorasse a interdependência
do sujeito em redes que partem do local ao
planetário. As questões são as seguintes:
1) (O país dentro do planeta) Qual a relação
entre urbanização, transporte, problemas
respiratórios e Aquecimento Global?
2) (A cidade dentro do país) O que o vídeo
“Entre rios” nos ensina sobre o sistema hídrico
paulistano?
3) (O bairro dentro da cidade) Como foi o
processo de ocupação espacial do bairro (no
caso a Mooca)?
4) (Nós dentro do bairro) O que cada um
de nós temos tem a ver com o aquecimento
global?
Em relação à primeira questão, a
“urbanização” pressupõe um sistemático
conjunto de relações, de trocas entre os
humanos, o que demanda uma organização
espacial voltada à viabilização da locomoção
humana. E como chegamos ao estágio em que
a economia humana é movida pelo setor de
serviços e que extrapola distâncias espaciais,
o transporte passou a funcionar como a artéria
deste sistema. O problema é que os meios
de transportes, além de serem movidos por
recursos não renováveis (petróleo), poluem
muito o ambiente, sobretudo no estado de
coisas a que chegamos, impulsionados pelo
estilo de vida consumista e não planejado, no
qual gerou uma intensa saturação/obstrução
do trânsito, pela imensa quantidade de veículos
nas ruas. Uma das várias consequências dessa
concentração de poluentes, é o Efeito Estufa
e, com ele, o Aquecimento Global, o que, por
sua vez, impacta tanto os continentes, como a
saúde humana, ao desencadear uma série de
alergias respiratórias. Os poluentes, portanto,
além de ser um problema de saúde pública,
também ameaça o próprio equilíbrio a que a
Universo levou bilhões de anos para cunhar.

Já o documentário “Entre Rios” mostra
como a Vila São Paulo de Piratininga nasceu
do proveito sobre a sabedoria indígena, na
qual se utilizava a colina que ficava entre os
rios do Tamanduateí (acesso ao Rio Tietê)
e Rio do Anhangabaú (alimentação) para
sobreviverem. Em razão de tais características,
tornou-se um ponto de intenso comércio,
o que desencadeou a instalação de uma
ferrovia “por entre tais rios”, aproveitando-se
da ligação fluvial para se estabelecer também
a modernidade econômica por intermédio da
expansão ferroviária. Deste modo, a importância
da ferrovia passou a superar a dos rios,
tornando-os um “obstáculo” a modernização
econômica. Primeiro, a construção do “Viaduto
do Chá”, depois, com o encanamento da água
e, por conseguinte, com a geração excessiva
de esgoto. Juntando esse último fato, ao da
intenção de se imitar o planejamento urbanístico
das cidades europeias, os dois rios tiveram
seus cursos alterados, aterrados, afundados,
com curvas e margens cortadas para levar o
esgoto, isolando-o, sob pretextos sanitaristas.
Já os Rios Pinheiros e Tietê detinham
comportamento típico de planície (várzea),
com época marcada para inundações, o que
alimentou uma “necessidade” de se canalizar
tais rios, já que as inundações atormentavam a
população pobre da periferia. Somando-se tais
demandas aos interesses mercantilistas que
propunham “modernizar” São Paulo por meio do
automóvel, tendo como maior expoente Prestes
Maia, pulou-se a etapa do desenvolvimento
ferroviário e hidráulico, construindo-se avenidas
ao lado de rios retificados e canalizados, tudo
para dar mais espaço ao carro na cidade.
Escondeu-se o rio para esconder a sujeira,
resultando nas enchentes crônicas, em nome
de uma “urbanização rodoviarista”. E hoje, os
paulistanos nem se dão conta da existência de tais
rios. É a proeminência dos interesses privados,
imobiliários, sobre os públicos. Portanto,
necessário se faz valorizar uma urbanística
do vivo, da confiança, sobre a do medo, a
das rodovias, como nas palavras do professor
Alexandre, do Depto. De Projetos, da FAU-USP.
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Quanto ao processo de ocupação espacial
do bairro da Mooca, a maior concentração
de edificações industriais datadas do início
do século XX, localiza-se ao longo da faixa
ferroviária. Ao ocupar esses terrenos, as
indústrias e armazéns voltaram os fundos
para a via férrea – recurso que permitia o
recebimento e escoamento de produtos – e
o acesso principal para ruas paralelas. Além
desta faixa de ocupação industrial mais
densa, diversos estabelecimentos instalaramse em quarteirões mais afastados da ferrovia.
A princípio, como se pode ver em fotos da
época, de um lado havia a ferrovia, adida às
construções e, do outro, área ainda com mata
nativa. No entanto, conforme a indústria e o
comércio foram se expandindo, mais mãode-obra foi sendo atraída, o que redesenhou
ainda mais o bairro, que se consagrou também
como bairro-dormitório, por onde os migrantes
e imigrantes desembarcavam e dormitavam,
para ir direto ao trabalho (Via Estação da
Mooca onde hoje, também, conta com o
Museu do Imigrante). Atualmente, nem as
ruínas do hipódromo responsável pelo nome
da “Rua Hipódromo” restam, mas ainda há
a permanência de “cortiços”, não obstante a
especulação imobiliária que vem verticalizando
o bairro e intensificando ainda mais o comércio,
as custas do estrangulamento de áreas
verdes, do trânsito e da qualidade de vida.
E na quarta e última questão, se propõe
relacionar o individual com o planetário, por
intermédio do tema do aquecimento global
é um dos mais abordados atualmente em
diversas áreas do conhecimento. Esse termo
- “aquecimento global” - refere-se ao aumento
da temperatura do planeta causado, sobretudo,
pelo aumento da concentração de certos gases
atmosféricos, tais como o dióxido de carbono,
metano, óxido nítrico, e clorofluorcarbonos, ou
seja, gases relacionados com o efeito estufa
da atmosfera terrestre e que são gerados
dentro da cadeia de produção industrial
que fabrica os produtos que consumimos;
agravando este problema, tem-se o
desmatamento florestal em todo o mundo.
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Pequenas atitudes de cada indivíduo interferem
nas mudanças climáticas tais como: o consumo
excessivo de carne e leite de origem bovina,
o uso de madeiras nativas para fabricação de
móveis e utensílios residenciais, o consumo de
gasolina e diesel em transportes individuais,
desperdícios de alimentos, o que gera uma
enorme quantidade de lixo, entre outros.
Se cada indivíduo mudar pequenos hábitos
no seu cotidiano, como atentar-se nas suas
escolhas de consumo, consumindo menos para
gerar menos lixo e reciclando-os, os impactos
das mudanças climáticas serão amenizados.
O que incorre em dizer que devemos boicotar
os produtos oriundos de linhagens que geram
impacto ambiental e social negativos, como
o esgotamento/empobrecimento do solo,
que “envenenam” os animais e os vegetais
(o que, por sua vez, a nós), que arraigar
e aprofundam o abismo social, enfim, que
degradam o ambiente.
Daí a emergência da
“Sustentabilidade”, de uma nova consciência
holística que ressignifique o lugar do humano
no Universo, dentro de uma consciência
de
responsabilidade,
compreensão,
solidariedade e respeito entre humanos
com humanos e humanos com ambiente.

CURRÍCULO TECNICISTA E SUAS
CONSEQUÊNCIAS DESASTROSAS
PARA O ENSINO DE MÚSICA
O currículo tecnicista foi decretado na Lei
5.692 de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, de 1971, conforme o ideal da
Ditadura Militar de privilegiar a cultura de
massas, evidenciando a influência norteamericana sobre o regime. Logicamente,
o discurso dominante ideologicamente se
pautou nos ideais do Liberalismo Econômico,
no qual as relações sociais se estabelecem
a títulos quantitativos e, consequentemente, a
formação humanística, na qual se estabelece
uma importância especial ao Ensino de Música,
foi rebaixada, o que se deixa transparecer
nas profundas transformações ocorridas no
Brasil neste período: além da instauração do
regime militar em 1968, a difusão dos meios
de comunicação de massa, que ditará a
mudança do padrão de vida para a cultura do
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consumismo; a expansão escolar em relação
inversamente proporcional à oferta de formação
superior de Música (que aliás, fora substituída
na Educação Básica a pretexto da “Educação
Artística”, conforme já fora apontado). Além
de dar suporte ao estabelecimento deste novo
estilo de vida, o currículo deveria se adaptar
à nova clientela oriunda da expansão escolar,
pois assim se capacitaria uma mão-de-obra
para ser absorvida na crescente industrialização
embalada
pelo
“milagre
econômico”.
A apreciação de tais dados nos permite
perceber sobre a influência da classe social
dominadora, na determinação do currículo e
da metodologia de ensino a ser seguido na
escola. Em outras palavras, podemos inferir
que, ao longo da história, coube às instituições
(neste caso, a escolar) reproduzirem e
regularem uma visão de mundo que permitisse
a manutenção das relações de poder vigentes:
é mediante a difusão de deste discurso,
que a “ideologia” da classe dominadora se
impõe – ou seja, a sua visão de mundo. No
nosso caso, conforme colocado acima, a
influência da elite burguesa se fez sentir desde
o Golpe Militar, o que ainda perdura até os
dias de hoje, seja pela não obrigatoriedade
do Ensino de Música na Educação Básica,
seja pela consequente escassez de
oferta de cursos superiores nesta área.

O DISCURSO TRADICIONAL DA
ESFERA ARTÍSTICA MUSICAL:
A IMPOSIÇÃO DA VISÃO
EUROCÊNTRICA.
Para aprofundar ainda mais o problema do
Ensino de Música no país, é necessário levarmos
em conta o fato dessa expressão artística provir
de uma esfera acadêmica conservadora, que
se chancela pela antiguidade de seu capital
europeu, e que reproduz uma concepção
igualmente tradicional do ensino de música,
advinda de uma formação discursiva cuja visão
de mundo se fundamenta na marginalização e
esmagamento de outras vozes, como condição
para a manutenção do seu poder. Sintomático
disso é o que aponta Freire (1994), a pretexto da
abordagem metodológica da História de Música:

A História, tradicionalmente, têm abordado
o “tempo da narração ordenada” (...). A
História da Música não tem sido diferente: ela
tem estruturado seu relato nessa perspectiva
de tempo, e tem tido como objeto de estudo
não a música, mas os artistas, as obras, os
estilos, as estruturas, as conjunturas, etc. A
História – relato do Homem sobre o Homem
– não se faz numa abordagem individualista:
artistas, indivíduos, só significam na
História quando imersos no social-histórico
a que pertencem (FREIRE, 1994, p. 54).
Somado a isso, ainda há a ausência de
uma “filosofia pedagógica” que justifique a
teoria metodológica utilizada no ensino de
tal expressão artística. A consequência é a
mera importação e reprodução mecânica de
métodos europeus, descolados de nossa
realidade histórico-cultural, o que redunda
na marginalização das variadas expressões
musicais nacionais, não obstante a sua riqueza.
As consequências dessa prática é a imposição
de uma falta de confiança, de legitimidade para
se construir um caminho metodológico próprio,
pois assim se desvaloriza as expressões
musicais ditas “populares”, a despeito do
“multiculturalismo” característico dos discursos
atuais. É o estigma da posição histórica de
“colônia” europeia que se faz ainda prevalecer.
Isso tudo, somada a ausência de uma formação
consistente de nossas universidades, resultante
da conjunta e contraditória dominância desse
discurso clássico com o Liberalismo, resulta
numa prática de educação musical vazia,
pois não se detém sequer na compreensão
acerca dos princípios e metas que tal ensino
deve atingir, restringindo-se a “prescrições
pedagógicas que viraram senso comum” (LIB
NEO, 1987, apud MATEIRO, 2006, p.122).
É necessário, portanto, se repaginar a
concepção filosófica por trás do ensino musical
desenvolvido no Brasil. No entanto, conforme
verificado, a suposta falta de um “capital” que
o legitime como uma “tradição” nos moldes
eruditos, aliada a posição periférica caudatária
de uma visão eurocêntrica dificulta tal processo,
uma vez que se desvia o olhar sobre o nosso
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riquíssimo e sincrético capital brasileiro, advindo
da miscigenação entre as culturas populares,
o que força a uma reprodução mecanicista e
desprovida de sentido estético e conceitual, o
que se dá a pretexto do uso do livro didático
como “tecnologia educativa”. Tanto é que após
o decreto do currículo tecnicista liberalista,
Foi imediata a adoção de séries de exercícios
com o fim de facilitar a aprendizagem de
elementos expressivos da linguagem musical
(embora desligados de um fazer próprio do
grupo, da forma de organização da linguagem
no novo contexto sociocultural), exercícios
esses isentos de dimensão estética e musical,
que fragmentam a experiência artística
destituindo-a de unidade e sentido. (...)
Pouca ou nenhuma reflexão ocorreu sobre os
pressupostos filosóficos e psicológicos desses
métodos, as bases socioculturais sobre as
quais foram construídas ou sua abrangência
como experiência pedagógica (SANTOS,
1994, p.10 apud MATEIRO, 2006, p.122).
Felizmente, há pesquisadores que se
debruçam sobre essa necessidade de se
postular, filosoficamente, princípios para uma
metodologia de ensino de música renovada,
afinada com o momento atual, bem como
com a necessidade individual do aluno.

FUNDAMENTOS PARA UMA
METODOLOGIA ABRANGENTE:
“COMPOSIÇÃO”, “APRECIAÇÃO” E
“PERFORMANCE”.
França e Swanwick (2002) opõem à
educação musical tradicional uma abrangente,
ao desenvolver o Modelo C(L)A(S)P (FRANÇA
& SWANWICK, p.17), que compreende
aspectos filosóficos, psicológicos e musicais,
sugerindo uma interdependência holística
entre as três modalidades que determinam o
comportamento musical e de seu envolvimento
os quais, por sua vez, são fundamentais para
o desenvolvimento criativo, esteticamente
significativo do pensamento musical, a
saber, a “composição”, “apreciação” e
“performance”. Isto, pois são determinantes
para o desenvolvimento da compreensão,
sensibilidade e pensamento musical significativo,

ricamente diversificado e criativo, tudo o que é
podado numa abordagem tradicional, que se
detém apenas na performance instrumental.
Tais seriam os fundamentos, “filosóficos”
portanto, para uma “educação musical
abrangente”, constituindo-se numa abordagem
filosófica, mas de consequências cognitivas e
psicológicas (FRANÇA & SWANWICK, p.18).
A “composição”, entendida como “processo”,
é responsável pela ordenação espacial e
temporal dos sons, produzindo “performances”
ou “peças”, progredindo tanto o domínio da
técnica, ao associar-se a “ação e o som”
(MILLS, 199, p. 31 apud FRANÇA, SWANWICK,
p.10), como cognitivamente, habilitando
o aluno a relacionar-se com a matéria do
pensamento musical de forma “crítica” e
“construtiva”. Por fim, em razão do seu inerente
aspecto ativo e criativo, tal modalidade
permite ao aluno expressar sua própria voz,
“articulando assim sua vida intelectual e
afetiva” (p.10), num processo que deve ser
de progressivo refinamento artístico (p.11).
A “apreciação” musical pressupõe o “ouvir”,
por se constituir uma experiência igualmente
ativa e criativa de fruição estética, de ativo
processo perceptivo, em que “mente e espírito
são mobilizados” (p.12). Por isso, inclui
aspectos psicológicos e cognitivos, uma vez
que constitui um “processo ativo de organização
e construção dos eventos temporais ouvidos
em uma obra” (SERRAFINE, 1988, p.71 apud
FRANÇA, SWANWICK, p.12), alargando a
compreensão musical; daí o seu efeito criativo.
Já a “performance” instrumental permite
explorar ainda mais os aspectos técnicos,
habilitando o aluno a utilizar o “instrumento
para traduzir intenções e concepções
musicais em padrões sonoros”. Para
tanto, importante é explorar as diversas
possibilidades performáticas, apropriandose de diversos meios sonoros, mas
sempre
objetivando
uma
“experiência
esteticamente significativa” e criativa (p.14).
De acordo com este modelo, todas as atividades
com as modalidades devem objetivar o contato
ativo, afetivo e consciente com o material
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sonoro (apreciação), com as possibilidades
de sua organização (composição), o
que justifica o contato com um repertório
igualmente variado, o que deverá culminar na
realização musical criativa (performance) do
aluno, esteticamente significativa e coerente.

em educação musical, reforçando a
importância do método para se chegar a
um conhecimento reflexivo sobre tal prática.

A própria autora usa como metodologia a
coleta de dados via gravação audiovisual e
entrevistas para alcançar tal fim, ao observar
CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
as aulas de educação musical realizadas
NACIONAL
por três professoras distintas e permitir
que cada uma reflita conscientemente e
Felizmente, invertendo-se a lógica dominante, reflexivamente sobre a sua própria prática.
também há pesquisadores brasileiros que se
debruçam sobre o tema da educação musical
Os dados gerados permitem vislumbrar
no Brasil e a formação do professor. Graça Mota a importância do conhecimento (reflexão)
(2011) defende uma transformação radical na gerado em razão da própria experiência (ação)
formação dos professores de educação musical, e nela mesma, desencadeado por situações
para que não reproduzem o “isomorfismo inesperadas (problema), mas que demandam
pedagógico” que torna a aprendizagem uma solução rápida pelo professor. Por outro
mecanicista e ausente de sentido, totalmente lado, tal habilidade só se estabelece como
descolada do contexto atual marcado por competência adquirida, de modo eficaz e
um “multiculturalismo” contraditório: “Como positivo, quando se faz, a posteriori, uma reflexão
refere Jorgensen, “movimentos de massas sobre a ação, apoiado preferencialmente no
sem precedentes contribuíram, por um lado, conhecimento teórico científico, o que ajuda
para a diversidade cultural e para a riqueza ao mesmo sair do senso comum (SACRISTÁN,
e, por outro, para o racismo, imperialismo 1999 apud BEINEKE, p.10) e a enriquecer,
cultural, medo e violência”” (JORGENSEN, criticar, organizar e conceituar o seu pensamento
2003,
p.1, apud MOTA, 2011, p.2). e a planejar a sua prática (PEREZ GOMEZ,
1997, p.105-106 apud BEINEKE, p. 8-9).
Após descrever como vem sendo praticada
a educação musical a partir dos anos 70,
Portanto, Veineke nos mostra a importância
que assimilou de forma inconsistente os de se apoiar na prática de modo crítico,
discursos da pluralidade musical a pretexto elevando-a também ao estatuto do “saber”
de “motivação” para os alunos, Mota sugere estabelecido, desde que posto como objeto
uma transformação curricular e nas relações de nossa reflexão. Discursivização a respeito,
entre professor e aluno, por meio das à luz de apoios teóricos científicos, é de
contribuições de Paulo Freire, pois, numa fundamental importância para que a prática do
professor não se mecaniza, esvaziando-se de
“[...] perspectiva sociocrítica, Freire valoriza sentido. Daí a importância de se recorrer a um
uma educação pela comunicação em detrimento método apropriado para tal, que nos permita
de uma educação extensiva (FREIRE, 1973). atribuir sentidos e teoriza-la, consolidando-a
Confronta as práticas extensivas programadas como um “conhecimento legitimado. No
em função da transmissão do saber com caso da pesquisadora em questão, a
aquelas em que o saber se constrói a partir da gravação poderia ser meia para tanto.
interação entre os interlocutores numa busca
partilhada de significados” (MOTA, 2011).
Ainda há que se pontuar o trabalho que
Viviane Beineke, em seu artigo “A reflexão
sobre a prática na pesquisa e formação do
professor de música” desenvolve sobre o
nosso processo de ensino-aprendizagem
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estamos passando por um momento em que o fenômeno (econômico) da “globalização”
ameaça homogeneizar culturalmente o planeta, em nome do paradigma ocidental tecnicista, no
qual o acúmulo de capital deve ser almejado sob o menor custo. Não obstante o fato de o Brasil
figurar neste cenário econômico como “emergente”, culturalmente continua desprezado como
país de “terceiro mundo”, que deveria então seguir e reproduzir, conforme colocado, os valores
europeus, em menosprezo à diversidade que o compõe.
Apesar dessa conjuntura permeada de injustiças, desigualdades e segregação social, a educação musical pode atuar como um caminho que permita ao sujeito construir a própria identidade e, ao mesmo tempo, (re)significar a(s) cultura(s) que o cerca, agindo sobre este meio
a fim de transformá-lo. A arte, por meio do exercício prático da imaginação, permite ao sujeito
trilhar por caminhos diversos, alcançando-se soluções diversas para mudar esse “status quo”.
Para tanto, condicional seria estreitar a relação entre “conhecimento” e “ação”, valorizando-se
a dialogia entre professor e aluno que aprendem mutuamente, bem como o estreitamento entre
universidade e educação básica. Daí a importância de Freire na argumentação de Mota por uma
mudança transformadora na formação e no papel da educação musical e de se desconstruir os
discursos dominantes que emperram a valorização de nossa riquíssima e variada expressividade
musical. Afinal, é mediante a arte que o indivíduo pode se munir das ferramentas necessárias
para alcançar a sua emancipação, satisfação e plenitude.
Assim, não há como se pensar em “Sustentabilidade” ou numa mudança paradigmática do
pensamento, sem se levar em conta os “valores” que a sustenta. E como a “Educação” é, por
excelência, a instituição humana por meio da qual os “valores” devem ser trabalhados, como
condição para a própria convivência entre as pessoas e para a manutenção da própria espécie
no planeta, necessária é uma mudança na prática e na matéria escolar, na ótica da transdisciplinaridade. Daí a urgência em não se centrar no ser humano, como “centro”, conforme a mentalidade individualista capitalista, do mesmo modo como o meio ambiente deve ser encarado
como todo o “meio” que nos compõe: o econômico, social, espiritual, político, cultural, espacial,
ambiental, ecológico. Para tanto, deixemos de nos moldar pelo pensamento conservador, cartesiano, para dar vasão a uma perspectiva holística da existência, a do pensamento sistêmico.
Somente assim a Educação Ambiental poderá ser plenamente realizada.
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O DESAFIO DO ENSINO DAS ARTES NA
CONTEMPORANEIDADE

RESUMO: O presente artigo discorre sobre o ensino das Artes no contexto educacional, buscando compreender como ocorrem as práticas pedagógicas na atualidade, visualizando a urgente necessidade de ressignificar as dinâmicas de aulas para resgatar elementos da essência
que os conteúdos artísticos trazem para o desenvolvimento e formação humana. Inicialmente, expõe sobre os documentos legislativos que contemplam as artes no sistema educacional,
levantando os aspectos que regem sobre a garantia desta área de conhecimento de ocupar lugar no currículo vigente. Em continuidade, reflete sobre a importância de articular a educação
estética com as artes, restaurando elementos que desenvolvem a concepção de humanidade.
Em sequência, observa-se o ensino de Artes na atualidade, mostrando os pontos que merecem
especial atenção para valorizar a importância deste ensino na escola enquanto uma área de conhecimento que favorece um melhor desenvolvimento no que concerne sobre uma formação
voltada para a humanidade. Por fim, conclui evidenciando que o ensino das Artes deve fazer
parte do contexto educacional como pontua as legislações pertinentes, mas apenas constar na
grade curricular não é sinal de aquisição de conhecimento, necessitando da atuação do professor que por meio das práticas pedagógicas deve resgatar a intencionalidade real das Artes enquanto área educacional. Traz por objetivo ofertar subsídios para a promoção de reflexões sobre
o ensino das Artes na contemporaneidade. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.
Palavras-chaves: Educação; Artes; Ensino-Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo discorre sobre a dificultação do desenvolvimento dos conteúdos artísticos com a visão de formação humana, na perspectiva estética e sensível em que se
valorize o olhar para o outro com respeito as suas manifestações expressivas e comunicativas, que encontra barreiras devido ao pouco reconhecimento do sistema educacional, da
escola e até de alguns professores da área e sem ser da área, que demandam visões errôneas
de sua real intencionalidade.
As Artes ocuparam parte na área educacional por ter valor histórico e representar avanços na
cultura e na evolução humana. As artes estão correlacionadas aos seres humanos desde os
primórdios e servirá como forma comunicativa entre eles. Com as artes, o homem representava
sua visão de mundo e sua reflexão sobre sua valência nesse espaço.
Dessa forma, as Artes têm justificativa plausível para compor a grade curricular educacional,
mas a sistematização do ensino desta área de conhecimento gerou um esquecimento de sua essência, o que tem afastado o cada dia mais o interesse dos estudantes por estes conhecimentos.
Neste contexto, é de suma importância ressignificar o ensino de Artes no cotidiano educacional,
valorizando sua raiz de formação humana, favorecendo que estes consigam perceber o impacto
do benefício do contato com as experiências artísticas, qualificando sua formação cidadã.
A importância deste estudo se dá pela necessidade de reestruturar o ensino de artes nos ambientes de educação formal, possibilitando a revalorização da área de conhecimento, inferindo
em práticas pedagógicas que favoreçam a construção de um conhecimento rico e aprendizagens significativas que qualifiquem a formação humana dos estudantes.
Sendo assim, o artigo traz por objetivo ofertar subsídios para a promoção de reflexões sobre o
ensino da arte na contemporaneidade, primando pela estruturação da forma como os conteúdos
das disciplinas são dispostos no cotidiano escolar.
Para isso, o artigo utiliza de uma pesquisa de revisão de literatura com análise crítica reflexiva
de bibliografias que dissertam parcial ou integralmente sobre a temática, trazendo uma abordagem qualitativa.
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EDUCAÇÃO ESTÉTICA E O ENSINO DA ARTE
Segundo Pillar (1996), a estética é um dos temas clássicos da reflexão filosófica desde a época
grega sendo que o sentido estético faz parte da produção artística, no decorrer do tempo ou
pelo menos até onde o saber histórico permite chegar, no entanto é algo muito recente no que se
refere à educação. Para isso houve contribuição fundamental da nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação – Lei n 9.394/96 (BRASIL, 1997) ao introduzir o ensino da arte como componente
curricular obrigatório da educação básica, infantil fundamental e média.
Para Pillar (1996, p.4-5), não é mais possível pensar somente numa educação
para a cidadania, muito menos numa educação que assume apenas a função estética
visual, pois a relação estética, as ações estéticas, a contextualização e leituras estéticas
dependem da percepção estética e da consciência imaginária sobre o sentido desta
imaginação. Através da imaginação criadora, leva-se a desconstruir para construir, selecionar,
reelaborar a partir do conhecido e modificá-lo de acordo com a realidade, são processos
criadores desenvolvidos pelo fazer e ver a arte e são de suma importância para a construção
do conhecimento estético da criança. A possibilidade de pensar, agir, interagir e intervir por
meio de imagens garantem as condições estruturais e estruturadoras para se construir formas
de aprendizagem, conhecimento, comunicação que sejam intrínsecas a via figurativa. Dessa
forma as intervenções sociais e culturais demandam conhecimentos estéticos que permitem
resolver problemáticas relativas à sensibilidade, criatividade, mas dentro de formas
de consciência de ação e gestos que possam produzir as transformações que a
humanidade como um todo requer.
O papel do professor como mediador estético depende de sua consciência
sobre as questões fundamentais que nas artes se traduzem como elementos
sensíveis. A forma, a plasticidade, as cores, as texturas, as combinações que
resultam das interações têm uma significação que se exprime diretamente para
o corpo, a sensibilidade, o universo imaginário, onde a palavra divide como a imagem
admirável onde isto repercute de modo direto e indireto no plano de valores e das atitudes.
Pouco adianta para o professor estar informado sobre esta ou aquela metodologia,
dominar as informações técnicas e teóricas relativas ao mundo da arte, se
ele não souber refletir esteticamente sobre o sentido desta produção. E mais,
se ele não puder criar formas de relação com a arte que sejam intensamente
mobilizadas. Isto requer uma cultura estética, um cultivo da própria sensibilidade
e leituras que demandam não só informação sobre arte, mas exercício crítico e
sensível do fazer artístico seja ele em nível de percepção e imaginação, ou seja, em
nível de experiência prática.
Segundo Analice Pillar (1996, p.4-5), podemos então concluir que é preciso
reintegrar a confiança através de uma educação estética, ética e politicamente
contextualizada, que incluem elementos artísticos a extra artísticos da realidade,
que se enriqueça com aportes de outros campos do conhecimento. Agindo assim,
pode se ter a certeza de que se está adotando uma prática que é um pensamento
em ação além de uma imprescindível experiência relacional e dialógica verbal e não
verbal.
Assim sendo é importante que os educadores valorizem tudo o que é produzido
pelos alunos, não só quando o produto está pronto, mas valorizar e acompanhar
o processo da criação artística, pois cada um tem o seu tempo, sua percepção
sobre determinado tema. Os PCNs (1997, p. 41), de arte falam que “no caso do
conhecimento artístico o domínio da imaginação é o lugar privilegiado de sua atuação:
é no terreno das imagens que a arte realiza sua força comunicativa”. Não podemos
esquecer que cada aluno vai ter habilidades e gostos diferentes, e isto precisa ser
respeitado.
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A EDUCAÇÃO FORMAL:
DOCUMENTOS OFICIAIS SOBRE A
EDUCAÇÃO EM ARTE

Sendo assim a imposição do modo de
produção acadêmico e elitista provocou
um distanciamento entre a arte e o povo.

As artes plásticas ganharam um contorno
neoclássico sendo destinada a elite brasileira.
Ainda de acordo com a Proposta Curricular de
Santa Catarina (1998, p.194 a 195): em 1841,
foi criado o conservatório de Música do Rio de
janeiro. A criação do conservatório originou a
Escola da Música da Universidade Federal, e
em consequência disso, oficializou-se o ensino
da música no Brasil. Já em 1890, visando ao
desenvolvimento da racionalidade, introduziuse o ensino do desenho geométrico, com vistas
a atender aos interesses positivistas. A partir
de 1920, foram introduzidas ideias e técnicas
pedagógicas norte-americanas, a criança
era vista como pessoa com características
próprias, necessitando, assim, de investigações
acerca de suas potencialidades orgânicas
Em 1808, a vinda da família real para o Brasil, e funcionais antes de se definir objetivos
decorrente de questões políticas instauradas e métodos pedagógicos (PC, 1998).
na Europa, fez surgir na Colônia um novo
Na década de 30, o Brasil viveu o ideário da
panorama artístico- cultural. Este se caracterizou,
sobretudo pela imposição dos padrões Escola Nova, influenciado por Lewes, Decroly e
artísticos vinculados ao neoclassicismo. O Claparede. A inclusão da arte na escola primária
estilo neoclássico, apropriado tardiamente da foi discutida de maneira acirrada não como
Europa, é incorporado ao Brasil pelo decreto disciplina a ser ensinada, mas apenas como
de 1816, instituído por D. João VI. Coube forma de expressão. Entretanto, por questões
a Missão Artística Francesa administrar a políticas este movimento foi sendo diluído. É
Academia Real de Arte e ofícios e, através desse período a introdução do ensino da música
desta, divulgar a proposta neoclássica. na escola regular, que usava o método do canto
orfeônico idealizado por Villa Lobos (PC, 1998).
Segundo a Proposta Curricular, a história do
ensino da Arte no Brasil iniciou-se no período
correspondente ao estilo Barroco Jesuítico –
1549 a 1808, devido às condições próprias da
Colônia este estilo de características europeias
adaptou-se as peculiaridades locais. Tal fato
originou um tipo de arte com características
próprias: o Barroco brasileiro. No início, a
inexistência de escolas de arte direcionou um
processo de aprendizagem artístico vinculado
às oficinas dos artesãos, as ruas e instituições
religiosas. Foi um período bastante produtivo
que contribuiu para a formação de uma arte
nacional popular, na qual se destacava o
processo informal, que não fazia distinção
entre música erudita e música popular.

Os anos 60 foram marcados pela livreexpressão, porém omitindo a característica da
originalidade pensada por Mário de Andrade.
Este pensamento foi desvirtuado, pois
a inteligência do professor como
mediador do conteúdo era vista
como negativa ao desenvolvimento
da criatividade infantil. Ainda sob
essa influência 1971, com Lei
5.692, o ensino da arte em todo
o território nacional passa ser
obrigatório. Porém, não havia uma
escola superior que formasse o
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profissional para ministrar a disciplina. Os
únicos professores de arte existentes eram
aqueles formados pelas Escolinhas de Arte.
Foram então, criados os cursos de licenciatura
curta que, entre outros agravantes, tinham
como característica a formação polivalente de
professor, capacitando-o a ministrar aulas de
artes plásticas, artes cênicas, desenho e música.

Em 1988, uma nova Lei de Diretrizes e
Bases da educação começou a ser discutida
na Câmara e no Senado. Ora contemplava
devidamente, ora excluía o ensino da arte
enquanto disciplina obrigatória, o que
demandou movimentos dos professores no
sentido de demonstrar aos parlamentares
que o ensino da arte é investigação dos
modos como se aprende arte nas escolas,
Neste mesmo período em decorrência nos museus, nas ruas, nas universidades e
ainda da lei 5692/71, as disciplinas desenho na intimidade dos ateliês (BRASIL, 1988).
geométrico e educação musical foram retiradas
do currículo. Embora a citada lei enfatizar o
Nos anos 90 novamente iniciaram-se os trâmites
processo expressivo e criativo dos alunos, em da nova LDB nas instâncias de competência
si ela tornou - se mais tecnicista. Os programas para sua aprovação. A permanência ou não da
eram inadequados e quase sempre enfatizavam obrigatoriedade da disciplina tornou-se, outra
o uso da técnica pela técnica, sequer percebendo vez, polêmica nacional. Devido ao intenso
a dimensão própria da arte (PC, 1998). movimento dos professores, de norte a sul do
país, visando mostrar que arte é conhecimento
Em consequência desse período entre e que possui um campo teórico específico,
pedagogia novista e tecnicista, no final conquistou-se a inclusão, no corpo da Lei da
dos anos 70 surgiu o movimento de Arte– obrigatoriedade da disciplina em todos os
Educação, com o objetivo de repensar a função níveis de ensino, ou seja: com a Lei n. 9.394/96,
da arte na escola e na vida das pessoas. Os revogam-se as disposições anteriores e Arte é
professores sentiam-se confusos com relação considerada obrigatória na educação básica:
aos rumos do ensino da arte, percebendo a “O ensino da arte constituirá componente
importância de juntar forças para discussões, curricular obrigatório nos diversos níveis da
estudos, pesquisas e novas ações. Estava educação básica, de forma a promover o
surgindo uma consciência mais reflexiva / desenvolvimento cultural dos alunos” (art.26,
coletiva sobre o encaminhamento filosófico/ parágrafo 2). Assim sendo buscou-se novas
metodológico para o ensino da arte (PC, 1998). concepções metodológicas para o processo
do ensino aprendizagem de arte com uma nova
Assim, na década de 80 as associações perspectiva para os profissionais que atuam
de professores de arte em vários estados nesta área da educação (BRASIL, 1988).
brasileiros estruturam-se, criando a federação
das Associações de Arte- Educadores do
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
Brasil, FAEB, movimento que, paralelo as compreendem e identificam, [...] a arte como
aberrações na legislação oficial, ativou fato histórico contextualizado nas diversas
acirradas discussões sobre o ensino da arte. culturas (BRASIL. 1996, p. 30). É com este
cenário que se chega ao final da década de
Para Barbosa (1991, p. 1) nesta mesma 90, mobilizando novas tendências curriculares
década, mais especialmente no ano de 1986, em arte. São características desse novo marco
com a aprovação da reformulação do currículo curricular as reivindicações de identificar a área
comum, cria-se uma situação paradoxal, pois por Arte, (não mais por Educação artística) e de
a área de comunicação e expressão deixa incluí-la na estrutura curricular como área, com
de ser básica, porém é exigida (PC, 1998). conteúdos próprios ligados a cultura artística e
não apenas como atividade (BRASIL, 1988).
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Na proposta geral dos PCNs (2001, p. 19-20)
a arte tem uma função tão importante quanto
a dos outros conhecimentos no processo de
ensino e aprendizagem. A área de arte está
relacionada com as demais áreas e tem suas
especificidades. Desta forma a educação
em arte propicia o desenvolvimento do
pensamento artístico e da percepção estética,
que caracterizam um modo próprio de ordenar
e dar sentido a experiência humana, o aluno
desenvolve sua sensibilidade, percepção e
imaginação tanto ao realizar formas artísticas
quanto na ação de apreciar e conhecer as
formas produzidas por ele, e pelos colegas,
pela natureza e nas diferentes culturas. Sendo
assim ao conhecer a arte de outras culturas, o
aluno poderá compreender a relatividade dos
valores que estão enraizados nos seus modos
de pensar e agir, que pode criar um campo de
sentido para a valorização do que lhe é próprio
e favorecer abertura à riqueza e a diversidade
da imaginação humana. Além disso, torna-se
capaz de perceber sua realidade cotidiana
mais vivamente, reconhecendo objetos e
formas que estão a sua volta, no exercício de
uma observação crítica do que existe na sua
cultura podendo criar condições para uma
qualidade de vida melhor (BRASIL, 1988).

Partindo desta perspectiva o professor precisa
criar formas de ensinar os alunos a perceberem
as qualidades das formas artísticas. Seu papel é
o de propiciar a flexibilidade da percepção com
perguntas que favoreçam diferentes ângulos de
aproximação das formas artísticas, aguçando
a percepção incentivando a curiosidade,
desafiando o conhecimento prévio, partindo da
aprendizagem informal que os alunos trazem
para a escola e, ao mesmo tempo oferecendo
outras perspectivas de conhecimento conforme
defende os PCNs (BRASIL, 2000-2001, p. 110).

O conhecimento da arte abre perspectivas
para que o aluno tenha uma compreensão
do mundo na qual a dimensão poética
esteja presente. A arte ensina que é possível
transformar continuamente a existência que é
preciso mudar referências a cada momento,
ser flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer
são indissociáveis e a flexibilidade é condição
fundamental para aprender (BRASIL, 1988).

Com relação ao tema pluralidade cultural,
por exemplo, o professor poderá investigar
como integrá-lo na apreciação estética dos
alunos, buscando maneiras de estudar as
manifestações artísticas como exemplos
de diversidade cultural, o que se sustenta
nas mudanças pontuais na LDB, conforme
constata à mudança ocorrida e pontuada
como Lei n 12287/10 “O ensino da arte,
especialmente em suas expressões regionais,
constituirá componente curricular obrigatório
nos diversos níveis da educação básica,
de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos” (BRASIL, 1988).

O ser humano que não conhece arte tem
uma experiência de aprendizagem limitada,
escapa-lhe a dimensão do sonho, da força
comunicativa dos objetos à sua volta da
sonoridade instigante da poesia das criações
musicais, das cores e formas dos gestos e luzes
que buscam o sentido da vida (BRASIL, 1988).
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A área da arte, dada a própria natureza de seu
objeto de conhecimento, apresenta-se como
um campo privilegiado para o tratamento dos
temas transversais propostos nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001).
As manifestações artísticas são exemplos vivos
da diversidade cultural dos povos e expressam
a riqueza criadora dos artistas de todo tempo e
lugares. Neste sentido, podem contribuir para
uma reflexão sobre temas como os que são
enunciados transversalmente propiciando uma
aprendizagem alicerçada pelo testemunho vivo
de seres humanos que transformaram tais
questões em produtos de arte (BRASIL, 1988).
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O ENSINO DA ARTE NA
CONTEMPORANEIDADE
A presença das artes na educação infantil,
ao longo da história, tem demonstrado um
descompasso entre os caminhos apontados
pela produção teórica e a prática pedagógica
existente. Em muitas propostas as práticas de
artes visuais são entendidas apenas como meros
passatempos em que atividades de desenhar,
colar, pintar e modelar com argila ou massinha
são destituídas de significados (CNE, 1988).
Outra prática corrente considera que o
trabalho deve ter uma conotação decorativa,
servindo para ilustrar temas de datas
comemorativas, enfeitarem as paredes com
motivos considerados infantis, elaborar
convites, cartazes e etc. nessa situação é
comum que os adultos façam grande parte
do trabalho, uma vez que não consideram
que a criança tem competência para
elaborar um produto adequado (CNE, 1988).
De acordo com referencial curricular nacional
para Educação Infantil (1998 p.87-88-89),
as pesquisas desenvolvidas a partir do início
deste século em vários campos das ciências
humanas trouxeram dados importantes
sobre o desenvolvimento da criança, sobre o
processo criador e sobre as artes das várias
culturas. Na confluência da antropologia, da
psicopedagogia e das tendências estéticas da
modernidade, surgiram autores que formularam
os princípios inovadores para o ensino da
arte. Tais princípios reconheciam a arte da
criança como manifestação espontânea e
auto expressiva, valorizavam a livre expressão
e a sensibilização para o experimento
artístico como orientações que visavam ao
desenvolvimento do potencial criador, ou seja,
as propostas eram centradas nas questões
do desenvolvimento da criança (CNE, 1988).
Tais
orientações
trouxeram
inegável
contribuição para que se valorizasse a produção
criadora infantil, mas o princípio revolucionário
que advogam a todos, a necessidade e a

capacidade da expressão artística aos poucos
se transformaram em “um deixar fazer”
sem nenhum tipo de intervenção, no qual a
aprendizagem das crianças pôde evoluir
muito pouco. O livre questionamento
da livre expressão e da ideia de que
a aprendizagem artística era uma
consequência automática dos
processos de desenvolvimento
resultaram em um movimento,
em vários países, pela
mudança nos rumos do
ensino da arte. Surge a
constatação de que o
desenvolvimento artístico
é resultado de formas
complexas de aprendizagem
e, portanto, não ocorre
automaticamente à medida que
a criança cresce. A produção artística
da criança, desde cedo, sofre influência
da cultura, seja por meio de materiais
e suportes com que faz
seus trabalhos, seja pelas
imagens e atos de produção
artística que observe na
T.V. em revistas, em gibis,
rótulos, estampas, obras de arte,
trabalho, artísticos de outras crianças
etc. Embora seja possível
identificar espontaneidade e
autonomia na exploração e
no fazer artístico das crianças,
seus trabalhos revelam o local
e a época histórico em que
vivem suas oportunidades de
aprendizagem, suas ideias ou
representações sobre o trabalho
artístico que realiza e sobre a
produção de arte, a qual tem
acesso, assim como seu potencial
para refletir sobre ela (CNE, 1988).
Segundo Barbosa (2005, p. 71)
o objeto artístico, nesta concepção
de ensino, deixa de ser apenas
contemplado, ou apreciado, pois é
preciso, sim ser investigado em um
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processo de análise crítica, camada por camada
das muitas que possui. Sendo que o professor
passa a ser um pesquisador, no exercício da
relação entre análise formal de um objeto artístico
e a estrutura de outros fenômenos culturais.
O ensino da arte na contemporaneidade
tem como foco os sujeitos deste ensino:

Ideias como ensinam menos, porém com
mais profundidade, associa o que se estuda
com o mundo real do estudante [...] traçando
um caminho para o que seria o seu ensino
no século XXI, diz que os docentes devem
selecionar vigorosamente, iluminar e interpretar
o material e desafiar os alunos a pensar
em profundidade (FERRAZ, 1993, p. 162).

Para Barbosa (2003, p.180), a criança no
início explora gestos e não intenções. O trabalho
realizado sobre seus próprios desenhos e
os desenhos de outras crianças e adultos: a
observação de diferentes objetos simbólicos do
universo circundante; as imagens que a criança
incorpora progressivamente regularidade do
entorno passando a considerar a hipótese de
que o desenho serve para imprimir o que se
vê. As atividades em artes que envolvem os
mais diferentes tipos de materiais indicam às
crianças as possibilidades de transformação,
de reutilização e de construção de novos
elementos, formas, texturas etc. A relação
que a criança pequena estabelece com os
diferentes materiais se dá, no início, por meio
da exploração sensorial e da sua utilização
em diversas brincadeiras. Representações
bidimensionais e construção de objetos
tridimensionais nascem do contato com novos
materiais, no fluir de imaginação e no contato
com as obras de arte (BARBOSA, 2003, p.180) .

apoiados também, na prática reflexiva das
crianças do aprender, que articula a ação,
a percepção, a sensibilidade, a cognição e
a imaginação (BARBOSA, 2003, p.180) .
Nesse sentido, os objetos artísticos mais
do que refletir o homem e as relações que
este estabelece com a natureza e com os
outros homens, consiste na representação
e na organização do real. Isto quer dizer que
através da arte, o homem projeta-se como ser
criador, capaz de transmitir seus sentimentos e
traduzir os significados de suas relações com
o mundo construindo símbolos que podem
ser compartilhados. Oliveira (1995, p. 25) na
defesa de resgatar a arte de padrões estéticos
superados, afirma que a estética moderna
privilegia a inspiração e a sensibilidade
acentuada a subjetividade e a individualidade
do sujeito. Desse modo concebe o artista
como indivíduo sujeito a leis particulares,
independentes das influências exteriores. Para
ela o ensino da arte desenvolvido a partir da
estética moderna difere do ensino tradicional
porque desloca a ênfase nos exercícios de
cópia e reprodução para a criatividade e a
expressão do sujeito (BARBOSA, 2003, p.180) .

A arte brasileira busca características
próprias, tanto na temática quanto no estilo,
no intuito de romper com a transformação
mecanicista dos padrões estéticos europeus e
com a visão da arte pela arte. Ao tomar uma
abordagem sócio cultural da obra de arte por
um viés da educação pós-moderna a função
do ensino da arte continua sendo aquela
definida por Arthur Efland como a construção
da realidade como sempre foi (2003, p.124),
mas que tem como principal objetivo fazer
com que os alunos entendam os mundos
sociais e culturais em que vivem, uma vez
que “a arte é uma forma de produção cultural
O desenvolvimento da imaginação criadora, da destinada a criar símbolos de uma realidade
expressão, da sensibilidade e das capacidades comum” (BARBOSA, 2003, p. 125 – 126).
estéticas das crianças poderá ocorrer no
fazer artístico, assim como no contato com a
O ensino da arte na contemporaneidade
produção de arte presente O desenvolvimento com base no pensamento pós-moderno
da capacidade artística e criativa devem estar propõe incluir o ensino das artes não
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eruditas, pertencentes às camadas populares
da sociedade, juntamente com as reflexões
de poder que as legitimam, compreendendo
essas expressões como também pertencente
à imensa diversidade da cultura visual.
Possivelmente este seja um dos pontos em
que o ensino contemporâneo mais se distancia
das práticas que vinham sendo desenvolvidas
no ensino da arte nas escolas até então.
Em uma concepção de arte combina várias categorias do
fazer artístico, inclusive, por exemplo, tradições regionais,
artesanato local, arte tradicionalmente produzida por
mulheres, arte popular, mídia, etc. Todas estas formas
são valorizadas igualmente enquanto parte da cultura da
comunidade (BASTOS apud BARBOSA, 2003, p. 229).

Nesta perspectiva, pretendemos explicitar a
função do Ensino da Arte, e para tal devemos
compreender que esta disciplina não se faz
desvinculada da forma de organização da nossa
sociedade e da escola. Portanto se reveste de
fundamental importância o papel da escola
ao trabalhar com os conhecimentos
necessários ao aluno, para que
este amplie e enriqueça os
seus modos de representação
e interação com a realidade, e
entende que a arte na educação escolar faz
parte desse contexto, é importante na educação
escolar porque se faz necessário fora da escola
(BASTOS apud BARBOSA, 2003, p. 229).
Em síntese, a representação artística
concretiza o olhar, a expressão do aluno e
enquanto forma específica de conhecimento
da realidade é fruto de seu fazer imitativo
criador, portanto, também impõe o domínio de
determinados conhecimentos para construir sua
transfiguração da realidade na representação
artística (BASTOS apud BARBOSA, 2003).
A prática pós-moderna é libertária, mas
depende antes da libertação do educador, que
precisa entender-se dominado pelas ideias que
lhe inculcam, assim como entender a obra de
arte como produto da cultura em que veio ao
mundo, com relação de poder e dominação a
ser desvelada (BASTOS apud BARBOSA, 2003).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das fontes argumentativas evidenciadas no desenvolvimento desse artigo, foi possível
evidenciar que o ensino das Artes na era contemporânea deve ser valorizado de forma a superar
visões comumente observadas no cotidiano escolar de ser uma área de conhecimento, por vezes
de ocupação de tempo livre e por vezes se apresentar com o ensino sistemático que destaca
técnicas avaliadas pela perfeição do olhar do professor, sendo ignorado o senso estético sensível
e a constituição individual dos estudantes, o que gera desinteresse e receio de se envolver em
atividades artísticas por parte destes.
Refletindo desta forma, a revalorização das Artes no contexto educacional depende das práticas
pedagógicas ofertadas no cotidiano escolar, estruturadas de maneira a possibilitar a liberdade
de criação dos estudantes para que sejam capazes de constituírem obras que carreguem suas
características individuais e apresentem a representação dos pensamentos, desejos, interesses
e sentimentos mais íntimos, possibilitando a exteriorização de emoções essenciais para que
estes estudantes se conheçam profundamente e possam lidar com suas inquietações de forma
favorável ao seu desenvolvimento humano.
Assim, a escola, os professores e os profissionais da educação devem compreender essa
essência das Artes para que garantam aos estudantes o direito de aprenderem os conteúdos
artísticos por meio da inter-relação da teoria e da prática articulados com a realidade social,
promovendo a estruturação de conhecimentos que possibilitem se autoconhecer para que sua
formação humana se dê de maneira integral e plena.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SEUS
PERCALÇOS

RESUMO: O presente artigo analisa a inclusão escolar e traz à tona discussões pertinentes
deste novo paradigma social, principalmente para as crianças com deficiência, as quais têm
seu processo de desenvolvimento cada vez mais estudado. Tem como objetivo verificar de
que forma os processos pedagógicos desenvolvidos nas classes regulares são participativos
a ponto de incluir os deficientes. Neste estudo mostra-se a importância da educação especial
para a formação e desenvolvimento dessas crianças e a influência da estimulação precoce em
relação à aprendizagem deste aluno. Os profissionais que trabalham com educação, principalmente aqueles que lidam com os deficientes e especialmente com o problema da integração
social, reconhecem que esta questão acompanha o homem desde os primórdios da civilização.

Palavras-chaves: Inclusão Escolar; Paradigma Social; Integração Social.
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INTRODUÇÃO

N

este artigo aborda-se a discriminação e o preconceito sofrido por crianças com
deficiência no ambiente escolar. Com a expansão do acesso à educação nas últimas
décadas, e o avanço na difusão da Educação Especial novos contextos educacionais
surgem. Ao mesmo tempo que construímos interações, também promovemos estranhamentos
e conflitos.
Pretende-se com este artigo contribuir com um olhar mais aprofundado sobre a dinâmica da
inclusão, que muitas vezes é feita sem planejamento, como mera ordem vinda de cima para
baixo. Em um país como o nosso, em que a educação de qualidade é privilégio para poucos,
pessoas com necessidades especiais precisam enfrentar inúmeras barreiras para alcançar a
escolarização. O desconhecimento e a falta de informação levam ao preconceito, muitas vezes
vivificado de forma cruel.
Além da aprendizagem em si, a escola tem que estar atenta para colaborar com a inclusão dos
alunos na sociedade, e para dar suporte ao núcleo familiar que também enfrenta dificuldades
para se comunicar com as crianças deficientes.
A inclusão de crianças com necessidades educativas especiais dentro do ambiente regular de
ensino se faz uma novidade de paradigma que quer promover uma vivência qualitativa para as
partes envolvidas, e é por meio das diversidades e especificidades reconhecidas e contornadas
de maneiras eficientes e enriquecedoras para uma formação mais tolerante as diferenças
presentes em todos nós, pois somos iguais nas especificações humanas, mas diferentes em
nossas peculiaridades. Desde a mais tenra infância nos tornando únicos e a cada experiência
vivenciada ficamos mais disformes sempre nos reinventando em nossas características.
É papel do educador ajudar os indivíduos a se sentirem aceitos do jeito que são, sem que suas
características particulares sejam apontadas como defeitos. Muitos estudos apontam a diferença
qualitativa no desenvolvimento dos alunos que se sentem incluídos na escola – a começar pelos
recursos arquitetônicos e curriculares.
A partir disto, pretende-se demonstrar também como faz diferença quando se planeja aulas
realmente inclusivas, que dão conta de maneira flexível das necessidades de todos os alunos,
sem exceções. Desta forma nos aproxima-se do objetivo maior de garantir a inclusão social
como processo de adaptação da sociedade para receber os indivíduos que dela estão excluídos.
Nos últimos anos, várias pesquisas abordaram a importância da inclusão nas instituições de
ensino, surgindo leis que incentivaram a sociedade olhar a realidade de muitas crianças que
viviam à margem dela.
Em tempos atuais grandes esforços estão concentrados nas mudanças que devem ser
produzidas para que os educandos com necessidades especiais possam vivenciar o momento
da escola igual ao de pessoas sem nenhuma necessidade especial.
A Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao Ensino Fundamental regular a todas
as crianças e adolescentes, assegurando, portanto, o mesmo direito para as crianças com
necessidades especiais, com atendimentos especializados complementares, de acordo com
a vontade dos pais. A partir do impacto da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação),
9394/96, gerou-se a visibilidade quanto à existência e os direitos das pessoas com necessidades
educacionais especiais. Quanto antes o diagnóstico puder ser feito e as intervenções necessárias
realizadas, maior a chance de a criança com necessidades especiais progredir no âmbito escolar,
social e afetivo.
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A INCLUSÃO NO CONTEXTO ESCOLAR
Por meio da educação, pode-se alcançar
uma aprendizagem significativa, na qual
o professor será mediador no processo
ensino aprendizagem, podendo inserir a
linguagem artística de forma interdisciplinar.
De acordo com Silva (2003, p. 23):

Desse modo, pode-se dizer que diante dos
métodos de ensino do autista, este tem a
necessidade de reconhecer-se como um ser
social, e essa tarefa fica a cargo do professor
alfabetizador, que por meio de metodologias
centradas no aluno, tenha o objetivo de
conscientizá-lo como construtor de seu
conhecimento.Diante de alguns artigos sobre
educação inclusiva formam-se os elos de
sabedoria e trabalho mútuo, tanto por parte dos
docentes, quanto da família que precisa buscar
materiais que estimulem o fazer da criança,
levando em consideração o letramento que
perdura por toda vida (FREIRE, 1996, p.24).

Existe um investimento maciço no
desenvolvimento de políticas nacionais,
regionais e locais de formação continuada
de professores. Porém, ressente-se de uma
reflexão mais densa sobre quais formas e
estratégias de formação continuada poderão
Para Barroso (2005, p.11) “a democratização
contribuir para o professor ampliar sua gama de
conhecimentos e constituir novas aprendizagens da escola pública, ou melhor, a sua refundação
sobre o ser professor (SILVA 2003, P. 23). enquanto uma escola efetivamente popular é uma tarefa - desafio ainda em aberto para
Portanto, a formação continuada de os educadores”. O projeto - aparentemente
professores é fundamental para a contribuição irrealizável - é construir uma educação pública
de novas estratégias de ensino, ampliando os que seja, ao mesmo tempo, democrática
conhecimentos dos professores em relação (extensiva a todos, indistintamente) e
a pedagogia que está sendo aplicada em portadora de uma determinada qualidade,
sala de aula. Paulo Freire (1996) não discute que seja socialmente referenciada e distante
diretamente o tema de inclusão, mas no decorrer da lógica excludente. Uma escola que
dos estudos percebe-se que sua pedagogia é consiga inserir as novas gerações num
centralizada no sujeito. Diante desta concepção mundo inteiramente transformado e distante
acredita-se que a educação especial deva ser
daquele que originou a sua universalização.
pensada de modo que o discente seja visto
como um ser construtor de seu conhecimento,
capaz de interagir, e que tenha materiais que
estimulem suas habilidades (SILVA 2003, P. 23).
No contexto de seu livro “Pedagogia do
Oprimido”, Paulo Freire (1996) procura
conscientizar o docente do seu papel
fundamental de problematizador da realidade do
educando, de modo que suas vivências façam
parte deste processo para que de fato se tenha
um significado na aprendizagem. Pois para
Paulo Freire ensinar a pensar e problematizar
sobre a realidade é a maneira mais correta de
se produzir conhecimento, visto que, a partir daí
o discente terá a capacidade de reconhecerse como um ser social. “[...] aprender, é um
processo que pode deflagrar no aprendiz
uma curiosidade crescente, que pode tornálo mais e mais criador” (FREIRE, 1996, p.24).
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Uma das tarefas é identificar constantemente
as intervenções e as ações desencadeadas
e/ou aprimoradas para que a escola seja um
espaço de aprendizagem para todos os alunos.
Isso exigirá novas elaborações no âmbito dos
projetos escolares, visando ao aprimoramento
de sua proposta pedagógica, dos procedimentos
avaliativos institucionais e da aprendizagem
dos alunos. É importante ainda uma atenção
especial ao modo como se estabelecem as
relações entre alunos e professores, além da
constituição de espaços privilegiados para a
formação dos profissionais da educação, para
que venham a ser agentes co-responsáveis
deste processo (BARROSO, 2005, p.11).
Afora ações para garantir que as escolas
se constituam em espaços de aprendizagem
para todos os alunos, na CF 88 (art. 205, inc.
III) está previsto que o Estado deve garantir
atendimento educacional especializado aos
educandos com necessidades educacionais
especiais (Res. 2/01), preferencialmente na
rede regular de ensino.
No Brasil, tradicionalmente, é a educação
especial que tem se responsabilizado por esse
tipo de atendimento. Nesse sentido, para Sousa
e Prieto (2002, p.123), “tem-se previsto o
‘especial’ na educação referindo-se a condições
que possam ser necessárias a alguns alunos
para que se viabilize o cumprimento do direito
de todos à educação”. O que se tem como
objetivo precípuo, portanto, é a defesa da
educação escolar para todos como um princípio.
Se o princípio da educação inclusiva
vem se fortalecendo desde meados da
década de 1990, na prática é o modelo da
integração escolar que ainda predomina. A
ideia de ruptura é rotineiramente empregada
em contraposição à ideia de continuidade
e tida como expressão do novo, podendo
causar deslumbramento a ponto de não ser
questionada e repetir-se como modelo que
nada transforma (PRIETO, 2002, P.123).
Quando o objetivo é o atendimento de alunos
com necessidades educacionais especiais,
muito desse novo discurso tem servido para
condenar práticas da educação especial, sem,
contudo, ressaltar que sua trajetória reflete em
alto grau a marginalização a que foi submetida
pelas políticas educacionais, o que a fez
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constituir-se também como alternativa com o
poder de reiterar o isolamento social daqueles
em atendimento por essa modalidade de
ensino. Livros, artigos, seminários e congressos
sobre Inclusão Escolar, têm sempre um caráter
pedagógico em que quase nunca se fala das
questões psicológicas que envolvem e que
podem contribuir em muito para o sucesso
da Inclusão Escolar (PRIETO, 2002, P.123).
Poderia se apresentar pelo menos três
concepções psicológicas: a inatista - que
supõe que o desenvolvimento humano é
determinado por fatores genéticos, sendo que
todas as características físicas e psicológicas
de uma pessoa são herdadas geneticamente
de seus pais; a ambientalista - que, ao
contrário, acredita que a criança nasce sem
que nada esteja determinado biologicamente,
de maneira que o meio ambiente em que
vive é que irá moldá-la, estimulá-la e corrigi-la
segundo um padrão ideal de comportamento; a
interacionista - que, diferindo das duas primeiras,
considera que tanto os fatores biológicos
como os ambientais são fundamentais para
o desenvolvimento humano e não podem
ser dissociados (PRIETO, 2002, p.123).
Mas o verdadeiro professor, consciente de
seu compromisso e desafio ético de educar
a todos que pertencerem ao seu alunado,
primeiro o receberá e somente depois irá se
informar, buscar o maior número possível
de informações e recursos para promover
o desenvolvimento global daquele aluno.
De modo geral, o bom educador reconhece
que sua formação é permanente, contínua e
flexível e que ocorre em salas de aulas das
universidades, com o hábito e prática de
leituras e de estudos, assim como também
no dia a dia das escolas, na convivência
cotidiana com colegas de trabalho, com seus
alunos, com suas experiências familiares
e na comunidade (PRIETO, 2002, P.123).
O bom educador preocupa-se com o
seu processo de autoconhecimento, com a
descoberta de conhecimentos e interesses
próprios, com suas motivações pessoais. Ele
se permite autoconhecer em suas habilidades e
dificuldades, preparando-se bem para contribuir
com a formação de qualquer aluno que venha a
integrar sua sala de aula (PRIETO, 2002, p.123).
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cursos de especialização e pós-graduação
para estarem aptos para lidarem com as
Sabe-se que a escola desempenha um papel deficiências que visam atender (SEE, 2004).
importante na formação da criança, uma vez que
É preciso que a educação inclusiva seja
colabora para que o mesmo possa futuramente
pauta
nas propostas pedagógicas das
ter o direito de praticar o exercício da cidadania
e se ver em pé de igualdade com outros escolas, que se volte maior atenção para
indivíduos a fim de participar de situações para esse público diferenciado, afinal somente
mudar a realidade em que vive (SEE, 2004). com adoção de certas medidas, certas
ações torna-se possível alterar o quadro de
É evidente que essa inserção, essa mudança exclusão tão repetitivo no âmbito escolar.
de hábitos de todos os alunos, com o aluno
A preocupação pedagógica deve voltarcom deficiência, não seja uma tarefa fácil, com
se
para o quesito exclusão, procurando
certeza será exigido toda uma adequação da
sociedade com a escola, sendo necessário alterar essa situação, se importando em
que se coordene algo entre os profissionais criar ambientes mistos, que determinem
envolvidos, os pais, os alunos e a comunidade. uma aprendizagem que envolva todos
Necessariamente, precisa ter condições os alunos sem distinção(SEE, 2004).
de o profissional lidar com esse ponto, é
No Brasil, existem centenas de leis que
importantíssimo que haja uma preocupação
quanto a sua qualificação (SEE, 2004). esclarecem quanto à recusa de matrículas
de pessoas deficientes, que necessitam ser
Atualmente a qualificação do professor da inclusas no contexto escolar, mas a realidade
rede pública, tem sido bem destacada nos existente apresenta-se de outra forma, em um
cursos de graduação, justamente pela grande cenário totalmente adverso, com um palco
quantidade de alunos com necessidades despreparado, muitas vezes por culpa do
diferenciadas. É de suma importância que próprio professor sem qualificação e preparo
haja uma atenção especial quanto ao preparo necessário, outras por conta de outros
dos profissionais ligados à educação, para profissionais ligados à área da educação.
que ao receber esses alunos, não incorrem
Nesse palco de um lado atuam os alunos
com a problemática da exclusão. “Uma
com
deficiência que reclamam seguidas
política de formação de professores é um
dos pilares para a construção da inclusão vezes das escolas que insistem em deixar
escolar, pois a mudança requer um potencial excluídos, por não terem acessibilidade, não
instalado, em termos de recursos humanos, apresentarem metodologias condizentes com
em condições de trabalho para que possa ser suas necessidades.
posta em prática”(MENDES, 2004, p. 227).
A escola atual não oferece condições
Pela Resolução nº 2, de 11/09/2001 do suficientes para ser vista como uma escola
Conselho Nacional de Educação, fica instituído: realmente “inclusiva”, porque quando se fala
em escola inclusiva é necessário que este
Art. 8º - As escolas da rede regular de ensino recinto tenha crianças partícipes e atuantes.
devem prever e prover na organização de suas Para que exista a educação inclusiva, é
necessário haver educadores capacitados,
classes comuns:
I – Professores das classes comuns uma escola adaptada às necessidades da
e da educação especial, capacitados e criança com deficiência, que necessita de
especializados, respectivamente, para o atendimento especializado, como a Secretaria
atendimento às necessidades educacionais de Educação Especial (2004, p. 07) expõe:
dos alunos.
A escola é um espaço no qual se deve favorecer
O certo é que os formandos do magistério a todos os cidadãos, o acesso ao conhecimento
e pedagogia tenham uma formação mais e o desenvolvimento de competências, ou seja,
generalizada, comum a todos, e somente a possibilidade de apreensão do conhecimento
aqueles que desejam seguir com um historicamente produzido pela humanidade
atendimento especial, sejam qualificados em e de sua utilização no exercício efetivo da

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

244

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

cidadania. É no dia-a-dia escolar que crianças
e jovens, enquanto atores sociais têm acesso
aos diferentes conteúdos curriculares, os quais
devem ser organizados de forma a efetivar
a aprendizagem. Para que este objetivo seja
alcançado, a escola precisa ser organizada de
forma a garantir que cada ação pedagógica
resulte em uma contribuição para o processo
de aprendizagem de cada aluno (SEE, 2004).
É importantíssimo que a escola esteja
atenta as preocupações, as peculiaridades,
os problemas e as resistências exibidas por
seus alunos no dia-a-dia, no âmbito escolar
e também no transcorrer do processo de
aprendizagem. Que seja um local aberto,
afável, pronto e aparelhado para acolher às
distinções de cada aluno, lembrando sempre
que para se ter, uma educação escolar
inclusiva, não pode deixar de lado o educando,
que use de métodos, recursos didáticos e
aparelhamentos especiais que permitam a
correção e a ampliação da fala e da linguagem,

para ocorrer à inclusão de forma plena,
proporcionando a integração entre a educação
especial com o método educacional vigorante,
garantindo a formação de cidadãos mais
conscienciosos e participativos (SEE, 2004).
Educar crianças com necessidades especiais
ao lado de outras crianças em escolas
comuns é admirável, não apenas com intuito
de fornecer oportunidades de socialização e
de modificar o pensamento estereotipado das
pessoas sobre as restrições, mas também
para ensinar o aluno a dominar habilidades e
conhecimentos necessários para a vida futura
dentro e fora da escola (MENDES, 2004, p.228).
Para que a escola realmente colabore com a
inclusão de alunos com deficiência, é preciso
que haja certas adaptações e mudanças. Que
se busquem novas metodologias, tecnologias e
formas de relacionar alunos surdos e ouvintes,
alunos surdos e seus educadores, ou seja,
que seja possível haver a comunicação entre
todos sem distinção. Somente permitindo essa
troca, esse convívio entre todos, poder-se-á
dizer que a escola realmente está caminhando
para o lado da inclusão (SEE, 2004).
Inclusão é algo que vai muito além do
ingresso de alunos diferenciados no âmbito
escolar; pode-se dizer que é estar disposto
a propiciar atividades pedagógicas onde
todos os alunos sem exceção participem
se envolvam não como um grupo idêntico,
mas sim como pessoas com suas próprias
biografias e concepções particulares, com
suas características que os tornam exclusivos.
Em meio a isso, dentre muitas especialidades
que existem, está à figura do surdo, que
desenvolveu no decorrer de sua vida, táticas a
de inquietação e de demonstração, que levou
até o mundo, constituindo o que se denominou
como cultura surda (DORZIAT, 2007, p. 1).
Ainda, sobre relacionado inclusão a
Secretaria da Educação Especial (2004, p. 09):
”A construção de uma escola inclusiva implica
em transformações no contexto educacional:
transformações de ideias, de atitudes, e da prática
das relações sociais, tanto no âmbito político, no
administrativo, como no didático-pedagógico”.
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É fundamental que a escola seja um passou a definir melhor as várias categorias
ambiente inclusivo e propício para o acesso de deficiência (BIAGGIO, 2009, p.21):
das crianças com necessidades especiais,
utilizando propostas metodológicas de
Um novo desafio se impõe à prática docente na
acordo com a necessidade de cada criança. contemporaneidade, o trabalho em equipe, pois
“o professor sozinho não pode de forma isolada
Os profissionais da educação precisam transformar um centro educacional em espaço
estar preparados para lidar com esse tipo de inclusivo, mesmo que sua sala de aula seja um
situação para que sejam tomadas medidas espaço inclusivo”, é necessário colaboração e
cabíveis para a resolução do problema. articulação entre toda a comunidade escolar,
Sabe-se que a participação da família tem especialmente da família (DÍEZ, 2010, p. 21).
uma parte importante, pois muitas vezes a
rejeição começa dentro da própria casa.
Percebe-se que a inclusão está presente cada
De acordo com Mantoan (2010):
dia mais em nossos cotidianos, dessa forma,
a família e a escola devem caminhar lado a
É preciso levantar a discussão para o lado, para que a criança com necessidades
caminho percorrido pela educação brasileira especiais possa ter um acompanhamento
para concretizar seu “projeto inclusivo”, adequado que contribuirá para o seu
que esbarrou em “equívocos conceituais e desenvolvimento integral e significativo.
dificuldades na reorganização pedagógica”,
os avanços da escola brasileira nessa
direção têm acontecido de forma lenta, pois
ainda há “muita resistência por parte das
instituições à inclusão plena e incondicional,
e isso ocorre por causa da inexperiência
com a diferença” (MANTOAN, 2010, p. 13).
O sistema educacional brasileiro vem
passando por significativas mudanças nas
últimas décadas, e nesse contexto, o Ministério
da Educação e a Secretaria de Educação
Especial (MEC/SEESP, 2007) ressaltam em
que: “o movimento mundial pela educação
inclusiva é uma ação política, cultural,
social e pedagógica”, que foi desencadeada
“em defesa do direito de todos os alunos de
estarem juntos, aprendendo e participando,
sem nenhum tipo de discriminação”:
A educação inclusiva constitui um paradigma
educacional fundamentado na concepção
de direitos humanos, que conjuga igualdade
e diferença como valores indissociáveis, e
que avança em relação à ideia de equidade
formal ao contextualizar as circunstâncias
históricas da produção da exclusão dentro
e fora da escola (BRASIL, 2007, p.1).
A educação inclusiva tem um passado de
segregação, segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), 10% das pessoas têm algum
tipo de deficiência, o que representaria 15
milhões de brasileiros, de acordo com o Censo
do IBGE de 2000. Em 2004, a fim de aprimorar
a formulação de políticas públicas, o MEC
246

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo com as mudanças que vem se consolidando no Brasil em relação aos tratamentos,
intervenções e políticas públicas para pessoas com necessidades especiais, ainda é possível
enxergar muitos desafios a serem transpostos pelos profissionais da educação em relação ao
atendimento da criança e da família.
A família é entendida como elemento importante na rede de apoio, mas precisa ser qualificada
para apoiar e auxiliar no tratamento. Nem sempre a relação entre os familiares e os profissionais
que atendem as crianças é harmoniosa, cabendo ao profissional propor estratégias que amenize
e convide a família a juntos apoiarem e superarem.
Fazer valer o direito à educação para todos não se limita a cumprir o que está na lei e aplicá-la,
sumariamente, às situações discriminatórias. O assunto merece um entendimento mais profundo
da questão de justiça. A escola justa e desejável para todos não se sustenta unicamente no fato
de os homens serem iguais e nascerem iguais.
A inclusão escolar está articulada a movimentos sociais mais amplos, que exigem maior igualdade e mecanismos mais equitativos no acesso a bens e serviços. Ligada a sociedades democráticas que estão pautadas no mérito individual e na igualdade de oportunidades, a inclusão
propõe a desigualdade de tratamento como forma de restituir uma igualdade que foi rompida por
formas segregadoras de ensino especial e regular.
As políticas educacionais não estabelecem uma remuneração decente para os professores,
que são obrigados a trabalhar dois e até três turnos, para conseguirem manter sua sobrevivência, e a de sua família.
Ao falarmos em inclusão escolar temos que destacar a importância dessa inclusão para desenvolvimento social, para desconstrução de um imaginário social, e a representação deste
imaginário no inconsciente dos indivíduos. Assim, inclusão escolar permitiria trabalhar os novos
indivíduos que iram ditar as regras e padrões da nova sociedade que estaria se formando, por
meio da nova geração. Por meio da convivência com as diferenças as crianças vão construindo
o processo para inclusão social, um mundo melhor, no qual todos saem ganhando, e com isso,
possibilitando falar em inclusão social real.
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O MUNDO DIGITAL NAS VIDAS DOS
SUJEITOS EM NECESSIDADE DE
INCLUSÃO: TIC’s E TEA

RESUMO: Crianças com autismo demonstram dificuldade em interações sociais. Eles podem evitar
o contato visual e as interações com as pessoas e resistir ou aceitar passivamente a atenção. Com
frequência, são incapazes de ler pistas sociais ou exibir reciprocidade emocional. Os transtornos
do espectro do autismo representam uma gama de distúrbios cerebrais que são caracterizados
por padrões restritos de comportamento e prejuízos nas comunicações e interações sociais. Esses
distúrbios compartilham origens e características comuns, mas são assim classificados porque os
sintomas e a gravidade variam entre os indivíduos. As formas de se enxergar as necessidades de
alunos com TEA, bem como as estratégias de ensino podem variar, desse modo as novas tecnologias podem atuar como instrumento fundamental na busca pela inclusão e formação dos sujeitos.

Palavras-chaves: Autismo; Habilidades; Tecnologia; Infância.
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INTRODUÇÃO

Q

uando indivíduos com transtorno do
espectro autista (TEA), seus familiares e profissionais da educação pensam sobre o termo “inclusão” e seu significado, geralmente resultam em diferentes ideias,
expectativas e preocupações. Para alguns,
“inclusão” é sinônimo de educação totalmente inclusiva ao lado de colegas ao longo do
dia; outros podem pensar em “inclusão” como
participação nas atividades educacionais. O
exemplo reflete a intenção do termo inclusão
e enquanto o segundo exemplo é considerado
mais adequadamente como efeito agregador.
Independentemente da terminologia usada,
pensar em incluir alunos com TEA frequentemente evoca esperanças, ansiedades e
debates apaixonados entre os investidos na
educação de alunos com TEA. Os pais frequentemente relatam emoções e opiniões contraditórias sobre inclusão, querendo que seus
filhos e filhas sejam educados ao lado de colegas, mas muitas vezes temem provocações,
exclusão e intimidação.
A ideia de incluir indivíduos com TEA em
contextos de educação pública tem suas raízes nos direitos da deficiência, desafios à discriminação de indivíduos com necessidades
especiais e legislação federal resultante. Indiscutivelmente, um dos eventos mais importantes
ocorreu quando um componente chave da lei
levou os estudantes com necessidades educacionais especiais ao ambiente menos restritivo
possível, estamos falando do ambiente virtual
que será abordado em linhas abaixo.
A prática da inclusão baseia-se na proteção
do acesso das crianças à educação e no benefício de tal prática. Para os portadores de
TEA, os benefícios propostos geralmente se
concentram na aceitação social aprimorada
e os pares desempenham um papel crítico
nesses resultados. Por exemplo, a inclusão
pode reduzir o estigma, permitir a aprendizagem social, aumentar a aceitação e melhorar
a posição social dos estudantes com TEA. Infelizmente, para alguns estudantes com TEA,
as experiências sociais são negativas, com os
alunos relatando se sentirem sozinhos, excluídos socialmente e intimidados.
Há boas notícias, no entanto. Uma quantidade crescente de evidências apoia o valor de

educar os alunos com TEA em ambientes inclusivos e envolver colegas na programação
educacional durante toda a vida educacional,
ou seja, da pré-escola ao ensino superior.
Grande parte das evidências vêm de práticas
com crianças.
Da mesma forma, demonstrou-se que as práticas mediadas por pares no ensino fundamental melhoram a qualidade e a quantidade de
interações sociais para estudantes com TEA.
Houve um aumento na quantidade de trabalho
com alunos do ensino médio e médio que também descobriu que os colegas resultam em
melhores resultados sociais para os alunos.
Finalmente, existe uma quantidade pequena,
mas crescente, de literatura sobre a melhor forma de apoiar alunos com TEA em contextos
de ensino superior, por meio de conexão com
colegas.
Obviamente, existem outras barreiras à educação inclusiva apropriada. Por exemplo, em
nosso trabalho, descobrimos que a maioria
dos profissionais da educação apoia a inclusão, mas geralmente relatam ter experiência
e preparação limitadas para apoiar os alunos
com TEA. Por esse motivo buscamos esboçar as nuanças da tecnologia nesse tocante
e como elas podem servir de auxílio na educação. Os resultados são particularmente relevantes para os professores de educação geral
que frequentemente relatam pouca preparação
para trabalhar com as TIC’s. Os administradores das escolas variam em seu apoio à inclusão, e as percepções dos professores sobre o
apoio da administração à inclusão estão relacionadas às suas atitudes em relação à inclusão. As atitudes dos colegas em relação aos
indivíduos com TEA também afetam a probabilidade de interação social, o que é importante,
pois os pares são os principais participantes
para facilitar ou dificultar a aceitação na sala
de aula.
A educação inclusiva para estudantes com
TEA tem fortes raízes nos movimentos de justiça social para acabar com a discriminação em
relação aos indivíduos com deficiência. A pesquisa e a prática educacional estão alcançando essa posição filosófica. A ênfase na inclusão em toda a “vida educacional” continuará.
Dessa forma, estudantes, pais e educadores
se beneficiarão de práticas mais validadas que
apóiam os alunos com TEA, da pré-escola à
educação pós-secundária. E, o papel crítico
dos pares nesse apoio deve continuar a crescer.
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desenvolvimento da linguagem das crianças,
no entanto, aprendendo em idade precoce,
incluindo linguagem depende principalmente da
Segundo Almeida (2005),o uso da Internet influência do contexto da linguística diretamente
por pessoas com deficiência e seus apoiadores de interações sociais (MELLO, 2007, p.28).
foi documentado por estudiosos nas áreas
As restrições práticas da comunicação onde Estudos da Internet e Estudos sobre
Transtornos gerais em relação especificamente line também exigiam que muitos aspectos
ao autismo, podemos afirmar que as pessoas implícitos da interação social fossem
autistas podem tirar uma série de vantagens da explicitados, dando às pessoas com autismo
Comunicação Mediada por Computador, apesar pistas sociais suficientes para tornar a
dos riscos percebidos e vulnerabilidades que comunicação mais fácil, como o uso de
podem enfrentar, as redes de computadores símbolos como as hashtags para explicitar
detinham o potencial não apenas de aumentar o tom de uma mensagem (MELLO, 2007).
a comunicação, mas de possibilitar novos
Além disso, a comunicação online empoderou
modos de interação – menos as coisas que
normalmente tornam a conversa tão árdua, os autistas e os auxiliou a validar suas
como contato visual, linguagem corporal, tom e identidades, não enquadrando o diagnóstico
a necessidade de causar uma boa impressão. de acordo com os termos médicos negativos,
além de oferecer um ambiente mais controlável
[...] por contarem com um pensamento visual em relação à sobrecarga sensorial. Os pais
(visualização vivida) e uma ótima memória, de pessoas com deficiência também usam a
os autistas podem fazer do computador um comunicação on-line para estimular o potencial
meio de expressão e mesmo de sustento; cognitivo dos filhos. Como pais de autistas
podem também utilizar a Internet para travar enfrentam níveis mais profundos de exclusão

A REDE DE COMPUTADORES E A
UTILIDADE NO UNIVERSO AUTISTA

relações com o que lhes é mais apavorante:
o mundo exterior. O trabalho no computador
se caracteriza por ser essencialmente
solitário, daí a afinidade. Além disso,
pela dificuldade em manter contato
interpessoal face a face, o e-mail é
uma forma de estabelecer contato
interpessoal (ALMEIDA, 2005, P. 104).
A exposição precoce à tela pode causar
alterações cerebrais neuroquímicas
e anatômicas. Estudos cerebrais
e comportamentais indicam um
conjunto muito complexo de sistemas
cerebrais em interação na aquisição
inicial da linguagem. A atenção e a
interação social irão ativar mecanismos
cerebrais que levantam um senso de
relação entre o eu e o outro, e sistemas de
entendimento social que conectam a percepção
e a ação. A exposição na tela eletrônica como
uma fonte de informação e entretenimento
para crianças que podem contribuir para o
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social do que pais de outras pessoas com um papel ativo na construção do diagnóstico,
deficiência, a Internet oferece a possibilidade bem como em como as experiências
de socializar entre iguais e até criar um podem
ser
socialmente
entendidas.
senso de família, trocar informações e
encontrar apoio social (MELLO, 2007)
Mesmo considerando que o tratamento é
realizado com auxílio de programas individuais
Em termos mais gerais, a pesquisa sobre em função da evolução de cada criança, os
o autismo e a Internet vem crescendo com a seguintes aspectos podem ser fundamentais
popularização dos diagnósticos de autismo como alvos preferenciais de tratamento em
em todo o mundo e o elevado número de um programa de intervenção precoce com
relatos sobre a importância da Internet indivíduos com Síndrome de Asperger. Devemos
em relação ao autismo (UNESCO, 2005). procurar o antes possível desenvolver: a
autonomia e a independência; a comunicação
Cada criança tem o direito fundamental não-verbal; os aspectos sociais como imitação,
à educação e deve ter a oportunidade de aprender a esperar a vez e jogos em equipe;
conseguir e manter um nível aceitável de a flexibilização das tendências repetitivas;
aprendizagem; Cada criança tem características, as habilidades cognitivas e acadêmicas; ao
interesses, capacidades e necessidades mesmo tempo é importante: trabalhar na
de aprendizagem que lhe são próprias; Os redução dos problemas de comportamento;
sistemas de educação devem ser planeados utilizar tratamento farmacológico se necessário;
e os programas educativos implementados que a família receba orientação e informação;
tendo em vista a vasta diversidade destas que os professores recebam assessoria e
características e necessidades; As crianças e apoio necessários (MELLO, 2007, p.28).
jovens com necessidades educativas especiais
devem ter acesso às escolas regulares,
Portanto, estar on-line não é apenas uma
que a elas se devem adequar através duma questão de apoio social ou de troca de
pedagogia centrada na criança, capaz de informações, mas também de identidade e
ir ao encontro destas necessidades; As cultura, aspectos que buscamos compreender
escolas regulares, seguindo esta orientação melhor em nosso estudo. Com essas idéias em
inclusiva, constituem os meios mais eficazes mente, o estudo de pessoas com autismo e
para combater as atitudes discriminatórias, cultura digital é de importância inegável. Além
criando comunidades abertas e solidárias, disso, a importância de estudar práticas digitais
construindo uma sociedade inclusiva e de acordo com sua localização sociocultural
atingindo a educação para todos; além disso, deve ser fortemente influenciada, pois o uso de
proporcionam uma educação adequada à mídias digitais por pessoas com deficiência muda
maioria das crianças e promovem a eficiência, de acordo com o contexto regional: as leis são
numa óptima relação custo qualidade, de todo mais fortes, as pessoas tendem a usar a mídia
o sistema educativo(MELLO, 2007, p.28). digital para discutir questões relacionadas à
comunidade, a construção social da deficiência
Articulações on-line em relação ao autismo e políticas de identidade, enquanto em regiões
também afetam a construção social do termo, onde os direitos básicos e acessibilidade
como cuidadores e autistas tornam-se mais são questões, as práticas digitais focam nas
informados e conscientes dos procedimentos limitações e aspectos econômicos. Diferentes
biomédicos, eles têm mais poder para contextos socioculturais mudam a definição de
influenciar e decidir sobre terapias, novas autismo e como as pessoas lidam com isso.
pesquisas e o que significa ser autista. Eles
acrescentam que comunidades on-line não
são produtos passivos na Internet, elas têm
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A INTERNET ENQUANTO FENÔMENO
AGREGADOR
Na Internet, podemos distinguir dois tipos
de comunidades em relação ao autismo:
comunidades autistas, formadas pelas
próprias pessoas autistas, e comunidades
de autismo, que além de pessoas autistas
também compreendem outros entes, ou seja,
pessoas fora do conceito diagnóstico do TEA.
[...] os Transtornos Globais do Desenvolvimento
(TGD), que incluíam o Autismo, Transtorno
Desintegrativo da Infância e as Síndromes de
Asperger e Rett foram absorvidos por um único
diagnóstico, Transtornos do Espectro Autista.
A mudança refletiu a visão científica de que
aqueles transtornos são na verdade uma mesma
condição com gradações em dois grupos de
sintomas: déficit na comunicação e interação
social; padrão de comportamentos, interesses
e atividades restritos e repetitivos. Apesar da
crítica de alguns clínicos que argumentam
que existem diferenças significativas entre
os transtornos, a APA entendeu que não
há vantagens diagnósticas ou terapêuticas
na divisão e observa que a dificuldade em
subclassificar o transtorno poderia confundir
o clínico dificultando um diagnóstico
apropriado (ARAUJO; NETO, 2014, p. 70).
Geralmente, comunidades autistas não são
exclusivistas, mas deixam claro que seu grupo
é feito por e para pessoas autistas. Nessas
comunidades, instâncias podem ser comuns

na comunidade do autismo estão sujeitas
a críticas, por exemplo, tópicos sobre cura
ou tratamento do autismo como patologia.
O fato de conexões online convergirem em
torno do Facebook não é uma particularidade
da comunidade de autismo, já que esta é a
plataforma mais popular no Brasil. No Brasil
é quase impossível desvencilhar a internet do
Facebook, pois as pessoas geralmente abrem
seus celulares para acessar essa mídia social
específica. O uso do Whatsapp também é
forte e os brasileiros tendem a gastar muito
tempo usando mídias sociais e mensagens
de texto (ARAÚJO; NETO, 2014, p. 70).
Apesar de ser uma forma de comunicação
baseada principalmente em texto, o Facebook
tem recursos que permitem a comunicação
sem exigir um alto nível de alfabetização
digital ou mesmo de alfabetização. As pessoas
podem postar textos curtos escritos ou vídeos
e fotos, e eles podem interagir apenas com
botões reativos, como gostar e compartilhar.
Além disso, o Facebook permite a integração,
as outras três plataformas populares de mídia
social do país, o que torna a prática de postagens
frequentes (ARAÚJO; NETO, 2014, p. 70).
O número de grupos de pais (comunidades
de autistas) são maiores que os formados
pelas próprias pessoas autistas (comunidades
autistas), esses números estão aumentando,
com alguns grupos sendo restritos para
pessoas autistas. Embora hajam muitos grupos
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de pais, a maioria deles tende a ter os mesmos
participantes ativos, com a exceção de grupos
que são específicos de terapia, como os que
focam em uma dietas e ações comportamentais.
Os grupos muitas vezes fornecem
informações sem a mediação de profissionais,
então o que é compartilhado é baseado
principalmente na experiência. Nos grupos,
muitos pais se queixam da falta de profissionais
que entendem o autismo, daí a comunidade
é uma chance de encontrar informações que
eles não encontram onde moram – dado o
fato de que o Brasil é um país enorme e a
desigualdade também como o acesso aos
cuidados de saúde varia em toda a região e
entre as capitais e o campo. Além disso, pais e
pessoas autistas procuram pessoas como elas
mesmas, com as quais possam compartilhar
suas experiências e aprender com as outras
pessoas (ARAÚJO; NETO, 2014, p. 70).
Além da informação, os pais também buscam
apoio social, nos grupos, eles podem encontrar
um ambiente onde possam se sentirem incluídos,
o que pode ser negado a eles no mundo offline. Os temas discutidos nas comunidades e
o modo como o autismo foi enquadrado neles,
observamos que os grupos compartilham
alguns temas, mas queremos apresentar cada
um individualmente para fazer justiça à sua
especificidade (ARAÚJO; NETO, 2014, p. 70).
A comunidade de autismo no Facebook no
Brasil apresenta um grande número de pais,
contra um pequeno número de pessoas
autistas, que são muitas vezes Aspergers
ou pessoas autistas de alto funcionamento.
Essas pessoas, pessoas autistas e
pais, estão usando as mídias sociais
da mesma forma que muitos grupos
minoritários, para encontrar apoio
social, coletar informações,
trocar
experiências
e
encontrar outros semelhantes
(ARAÚJO; NETO, 2014, p. 70).
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No entanto, a inclusão que as mídias sociais
trouxeram para as pessoas autistas pode
fazer uma grande diferença em suas vidas,
já que elas são capazes de se comunicar de
uma maneira que seja mais adequada para
elas. Assim, embora possamos argumentar
que eles usam as mídias sociais de maneira
semelhante aos neurotípicos, as mídias
sociais acrescenta outra camada às suas
vidas que não pode ser comparada ao uso
neurotípico (ARAÚJO; NETO, 2014, p. 70).

também são comuns. Outras pessoas autistas
podem oferecer conselhos pessoais e contar
como lidaram com problemas específicos
em suas vidas. Também é motivador ver que
muitos tiveram sucesso em suas carreiras e
vidas pessoais, aproveitando os benefícios
da mente autista e encontrando maneiras de
lidar com seus desafios. Durante o tempo em
que coletamos dados, os membros mudaram
com frequência, já que era um grupo aberto e
alguns autistas argumentavam que se sentiam
desconfortáveis 
com a alta presença de
No caso das comunidades de pais, também neurotípicos - principalmente pais de pessoas
notamos uma discrepância na presença de autistas (ARAÚJO; NETO, 2014, p. 70).
mães e pais: embora existam alguns pais
ativos, a maior parte da comunicação é
realizada pelas mães, que geralmente são
responsáveis por
 dar apoio às suas mães
e filhos (ARAÚJO; NETO, 2014, p. 70).
Os temas mais comuns nas comunidades
com presença predominante
de pais estão relacionados
às perspectivas médicas,
pois estão em sua maioria
procurando conselhos ou
informações sobre terapias e
medicamentos ou semelhanças
de comportamento com outras
pessoas autistas. Há também
muitos posts sobre a exclusão
social que eles e suas filhas e
filhos enfrentam por causa do
autismo, como o preconceito
no ambiente escolar. Além
disso, os posts sobre os
benefícios socioeconômicos que o
governo deve alocar para os autistas
são comuns, pois muitas famílias enfrentam
dificuldades financeiras e lutam para encontrar
apoio adequado (ARAÚJO; NETO, 2014, p. 70).
Enquanto isso, um número maior de pessoas
autistas costumam ter postagens em busca de
semelhanças e troca de experiências pessoais.
Infelizmente, um grande número de membros
ativos está lutando com problemas mentais,
então as postagens sobre esse assunto
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em toda a comunidade autista, poderíamos ver um movimento embrionário em direção à defesa, geralmente através de posts de pessoas autistas ou pais engajados com ativismo. Apesar
de falarmos sobre o potencial de empoderamento das mídias sociais, esse movimento está se
espalhando lentamente, já que o autismo ainda é visto principalmente da perspectiva médica e
patológica. Percebemos que um fato importante para a promoção da neurodiversidade é a coexistência de adultos autistas e pais no mesmo ambiente online, para que um grupo possa ajudar
o outro a entender melhor as peculiaridades do autismo.
Obviamente, essa coexistência não vem sem conflitos, já que muitos autistas relatam sentimentos de raiva e aborrecimento com os pais que se queixam do autismo e o tratam como mal, já
que os autistas dizem que não podem separar o autismo de suas personalidades.
Acreditamos ser importante enfatizar a exclusão de pessoas ao longo do espectro. Assim,
entendemos que melhores políticas são necessárias para aumentar o acesso à comunidade
autista, tanto em termos de alfabetização digital, quanto de alfabetização - já que o sistema educacional ainda é problemático quando se trata de inclusão e apoio sócio-econômico.
Queremos concluir reconhecendo que entendemos que o ciberespaço é mais amplo que o
Facebook e também que uma etnografia off-line poderia contribuir muito para a compreensão
do autismo no Brasil. No entanto, esperamos que o campo de estudos críticos sobre autismo e
estudos sobre incapacidade em geral possa crescer no Brasil, ajudando-nos a entender melhor
e incluir a diversidade, abordando também as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência. e os benefícios que suas visões podem trazer para a sociedade.

257

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. L. D. Interação de crianças autistas com o mundo digital: uma travessia de emoção e prazer. 2005. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2005.
ARAUJO, Á. C.; LOTUFO NETO, F. A nova classificação americana para os transtornos mentais:
o DSM-5, Rev. bras. ter. comport. cogn. São Paulo, v. 16, n. 1, abr. 2014. Disponível em: http://
www.usp.br/rbtcc/index.php/RBTCC/article/ . Acesso em: 10 JUN 2019.
FERNANDES, A. P. Crianças especiais e a inclusão na sociedade, 1ª edição, Porto Alegre,
PUCRS, p.86-90, 1996.
MELLO, Ana Maria S. Ros de. Autismo: guia prático. 5 ed. São Paulo: AMA. Brasília: CORDE,
2007.

258

Revista Revista
Educar FCE
- 27 ªFCE
Edição
Educar
- 27- Fevereiro/
ª Edição 2020
- Fevereiro/ 2020

DENISE FERREIRA CASSEMIRO

Graduação em Pedagogia pela Faculdade
Universidade de Santo Amaro; (2005); Professora de
Educação infantil - Rede Municipal de São Paulo - CEI Jd.
Somara.

259

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS
ALUNOS

RESUMO: Este texto visa o aprofundamento sobre a importância da família em todo o
processo de aprendizagem dos alunos, ressaltando a necessidade de parceria com a escola, envolvimento familiar e diálogos constantes. A educação é transmitida de forma incorreta como responsabilidade da escola, esse pensamento só contribui para o
distanciamento desses dois protagonistas fundamentais na vida de cada criança, é importante o trabalho de parceria, pois o objetivo da escola e família são os mesmos.

Palavras-chaves: Família; Escola; Diálogo; Parceria; Protagonismo.
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INTRODUÇÃO

A

busca constante de uma educação de qualidade, faz com que haja várias pesquisas,
reflexões sobre distintos temas relacionados à educação, cada âmbito deve fazer seu
papel como muita responsabilidade e determinação.Assim o papel da família é um
desses, que conduz a aprendizagem alunos, influenciando diretamente a processo pedagógico
e o pleno desenvolvimento de cada criança.
A família deve assumir sua função indiscutível na base da formação do indivíduo, o introduzindo no mundo, com conceitos e valores que determinarão como será a participação da
criança dentro da sociedade e do planeta.
Dentro da unidade educacional, quando existe comprometimento da família a possibilidade
de o aluno evoluir é muito grande, ela precisa introduzir apoio e segurança nesse contexto educacional, tanto imprescindível na formação humana, afinal é dever da família conduzir a criança
na sua vida escolar, com diálogo e parcerias com as instituições de ensino.
A escola e a família, são fundamentais no desenvolvimento das crianças, separadas a possibilidade de ocorrer fracassos existe na vida do educando, entretanto de mãos dadas são
capazes de formar um cidadão para ser protagonista de sua vida e influenciar positivamente a
sociedade, em que está inserido, com práticas de solidariedade e respeito.
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e a questão das características específicas das
crianças e do brincar foram se disseminando
É necessário analisar reflexivamente como (FREIRE, 1987).
surgiu essa ideia de infância, baseando-se em
No início do século XX, a substituição do tradados da história e suas transformações. O
conceito de família e infância modificaram-se balho pela escola, ganha mais ênfase, mesmo
ao longo do tempo, até termo essa considera- sendo o acesso à educação marcado pelas
desigualdades econômicas, de gênero e de
ção da atualidade (FREIRE, 1987).
raça. A escola ganha mais visibilidade e força,
Durante a idade média, o número de morta- as crianças são introduzidas num mundo fanlidade infantil era enorme, não existia o pensa- tástico de descobertas e conhecimentos. Atumento que os pequenos tinham características almente, existe uma postura diferenciada em
específicas e cuidados, assim muitos não so- relação à infância, é a época da construção
breviviam, mediante a falta de higiene, os que de muitas aprendizagens, da efetiva criação de
sobreviviam eram tratados como adultos, não vínculos familiares e da fase do brincar, que
havia diferença entre crianças e adultos, eram intervém na formação global da criança (FREIvistos com igualdade. Segundo Áries (1981), RE, 1987).
as crianças eram vistas como um adulto em
Pois é no brincar onde a criança interage
miniatura, não existia sentimento de família, todos precisam se ajudar apenas na questão da com o mundo, com seus próprios sentimentos,
prazeres e ressalta sua autonomia. Brincando
sobrevivência (FREIRE, 1987).
a criança faz escolhas, relaciona-se com regras
Os pequenos devem aprender com os mais e com a linguagem, de uma maneira prazerosa
velhos e todos eram tratados da mesma manei- e divertida.O brincar exemplifica a construção
ra, sem respeitar a faixa etária de cada ser hu- de saberes do mundo, da imaginação e do ramano, quando conseguia andar já ia trabalhar ciocínio. Demorou, mas percebeu se que ele é
com os adultos no campo. Nesta época não de extrema importância na infância, considehavia conceito nenhum de infância e muito me- rando suas características específicas e necesnos de brincar, isso foi sendo construído com sidades (FREIRE, 1987).
o passar dos anos. A criança tinha um papel a
Logo, o conceito de infância passou por didesempenhar na sociedade e pronto, precisa
contribuir trabalhando e ajudando os adultos versas modificações e hoje com as influências
da história e avanços tecnológicos, ele particiem tudo (FREIRE, 1987).
pa ativamente da sociedade.
Durante a idade moderna XVI a XVII, a crianSegundo FREIRE, Paulo:
ça começa a ser vista como alguém que neO homem tem de transformar-se num sucessita de cuidados especiais e que é diferente
dos adultos, com necessidades individuais e jeito da realidade histórica em que se insere,
características de sua idade. As crianças pas- humanizando-se, lutando pela liberdade, pela
sam a ser o centro das atenções nas famílias, desalienação e pela sua afirmação, enfrentancom seus encantos e desenvolvimento e logo do uma classe dominadora que pela violência,
opressão, exploração e injustiça tenta perpetusurgem as escolas (FREIRE, 1987).
ar-se (FREIRE, 1987).
Assim com a revolução industrial, XIX, esse
pensamento de infância foi sendo mais enfatiAssim o aluno deve ser um sujeito constituzado e diferenciado da vida adulta, que é uma
necessidade iminente nesse momento de qual- ído por valores, que o levam a melhorar sua
quer pessoa. Muitos estudos foram realizados condição social, ser ativo na sociedade, bus-

A INFÂNCIA E A FAMÍLIA
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cando a busca do conhecimento constante e
fim das injustiças.O homem é influenciado pelo
meio que vive, ninguém é vazio, cada pessoa
é composta por experiências únicas, mediante
seu cotidiano (MALDONADO, 1997).

O número de integrantes teve seu número reduzido, os casais preferem ter menos filhos do
que a anos atrás, pois os responsáveis trabalham mais fora de casa, as inúmeras dificuldades financeiras e psicológicas de criar filhos, a
violência tem números maiores, os desafios de
Sendo que dentro de casa ocorrem as pri- lidar com questões da atualidade como as novas tecnologias, que podem contribuir na formeiras aprendizagens e influências desse ser
mação de qualquer ser humano ou prejudicar
em construção, que se chama criança.É nesse
demasiadamente, entre outros fatores.
contexto que ela ganha confiança e valorização tendo suas necessidades, potencialidades
A Constituição Federal de 1988, diz:
e autonomia respeitadas ele poderá contribuir
É dever da família, da sociedade e do Estanesse processo de justiça social, enfatizando a do assegurar à criança e ao adolescente, com
paz e o amor entre todos os seres (MALDONA- absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
DO, 1997).
alimentação à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
A família é o berço de exemplos, amor, va- liberdade e à convivência familiar e comunitálores e regras que constituem o ser humano, ria, além de colocá-los a salvo de toda forma
respeitando a faixa etária de cada pessoa e de negligência, discriminação, exploração e
participando efetivamente na formação daque- opressão. (BRASIL, 1988, p.148).
le ser repleto de habilidades e potencialidades,
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nachamada de criança (MALDONADO, 1997).
cional menciona:
Art. 2º A educação, dever da família e do EsA FAMÍLIA NOS DIAS DE HOJE E A
tado, inspirada nos princípios de liberdade e
ESCOLA
nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educanAtualmente estamos numa época muito tec- do, seu preparo para o exercício da cidadania
nológica e que avança cada vez mais a cada e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL LEI
dia, entretanto, ainda há muitas desigualdades 9.394/96)
sociais e que refletem diretamente na célula da
Esses documentos nacionais garantem o
sociedade, que é a família. Ela de anos atrás
cuidando
e a atenção às crianças, sendo resjá não é mais a mesma, ela se modificou muito,
assim como as tecnologias, que influenciam di- ponsável a família, a sociedade e o Estado.
As famílias têm novas estruturas, com papéis
retamente nosso cotidiano (ÀRIES, 1981).
diversificados, se houver criança nessa configuração, ela deve ser respeitada e com seus
Antigamente a família era formada pelo pai,
direitos garantidos, segundo as leis. Caso
mãe e filhos, cada um tinha muito bem seu pahaja seja separação dos pais, cada um contipel definido, hoje não há definição de papéis, nua com sua responsabilidade na criação das
a mulher pode ser responsável pelo sustento crianças, mesmo formando novas famílias. Asde todos, homens cuidando do filho, casais sim (PIRES, 2009, P.14) ressalta
homossexuais, casais separados como novas
famílias, avós como responsáveis por crianças
Filhos adotivos, gerados por inseminação are muitas outras opções de família. Não exis- tificial ou criados por casais homossexuais não
te padrão, a diversidade do contexto familiar é modificam o principal objetivo da família: ser
grande e modificou se muito de tempos atrás um espaço que proporciona a convivência, o
amor e a segurança entre seus integrantes (PI(ÀRIES, 1981).
RES, 2009, P.14).
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Independentemente de qual é a formação familiar, o amor, a segurança, educação, saúde,
lazer, alimentação e inclusão devem ser garantidos para todas as crianças.Durante o processo de aprendizagem das crianças, a relação
de afetividade familiar, influência efetivamente
esse contexto educacional, é notório dentro da
sala de aula o aluno que tem apoio familiar e
a escola consegue através de diálogos resultados muito satisfatórios na construção de conhecimentos desse educando (PIRES, 2009).

Quando há vínculos todo processo torna-se
mais efetivo e prazeroso, sendo baseado pelo
respeito mútuo, cooperação, solidariedade e
diálogos. Cada pessoa sente que é parte fundamental daquele lugar e todos juntos podem
alcançar com sucesso os objetivos. Os responsáveis pelos alunos devem ter uma proximidade com a escola, conhecer o trabalho
e estar próximo os professores, para ocorrer
efetivamente essa troca entre esses dois eixos,
visando a aprendizagem do dependente. Tiba
(2012, p. 116) relata que:

Logo a escola deve estar preparada para receber esses alunos, com suas famílias do séOs pais sabem de suas responsabilidades
culo XXI, cheia de tecnologias e sem padrão, quanto ao futuro de seus filhos. Quando se
como antigamente. Assim, Içami Tiba (1996, sentem incapazes-incluindo aqui um certo conpg. 140) afirmou que:
forto-, tendem a delegar a educação de seus
filhos a terceiros: escola, psicólogos, psiquiaO ambiente escolar deve ser de uma insti- tras, assistentes sociais, babás, funcionários,
tuição que complete o ambiente familiar do avós tios dos filhos etc. (TIBA, 2012, P. 116).
educando, os quais devem ser agradáveis e
geradores de afeto. Os pais e a escola devem
A instituição de ensino e a família são indister princípio muito próximos para o benefício pensáveis ao ser humano, quanto mais efetiva
do filho/aluno (TIBA, 1996, p.140).
esse laço, certamente os resultados serão mais
eficazes, um auxilia o outro e juntos formam um
A família deve ser parceira da escola, em bus- cidadão, que influenciará positivamente a soca de um mesmo objetivo, que é a formação ciedade. A família deve conversar efetivamente
global dos indivíduos. Um ambiente depende com os professores e funcionários da escola,
do outro, em relação aos conceitos educacio- participar do Conselho de Escola, reunião de
nais e do desenvolvimento social. A família pais, atividades extra na escola, auxiliar nas taprecisa acreditar, confiar e contribuir com o refas de casa, etc. (CHALITA, 2001).
trabalho desenvolvido dentro da unidade educacional e a escola deve estar sempre aberta
As trocas entre a família e os professores são
ao diálogo, para entender o contexto daquela de extrema importância, pois quanto mais inforfamília e suas contribuições na vida escolar do mações, mais opções de superação dos desaaluno (TIBA, 1996, p.140).
fios nesse processo intenso de aprendizado.
Chalita ( 2001, p. 17 e 18) afirma que:
As primeiras aprendizagens ocorrem dentro
do ambiente familiar e na escola há essa comPor melhor que seja essa escola, por mais
plementação, socialização de valores e aquisi- bem preparados que estejam seus professoção de novos, mas em todo o percurso educa- res, nunca a escola vai suprir a carência deixacional, família e escola se auxiliam. A escola da por uma família ausente. Pai, mãe, avó ou
necessita de inserir a família dentro de seu Pro- avô, tios, quem quer que tenha a responsabilijeto Político Pedagógico, considerando essas dade pela educação da criança deve participar
novas características familiares e incentivando efetivamente sob pena de a escola não consea participação e criação de vínculos, dentro guir atingir seu objetivo (CHALITA, 2001, P. 17
das instituições de ensino (TIBA, 1996, p.140). E 18).
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A escola deve assumir seu papel e os pais
ou responsáveis também, sem culpabilização
de partes. O trabalho não pode ser justificativa
para não acompanhamento da criança, é preciso garantir os direitos e deveres das crianças,
estipulados na lei. É preciso criar na rotina familiar um momento de conversa e estudo, entre
estudante e família, para auxiliar nas lições de
casa e acompanhar as atividades estão sendo
realizadas dentro da escola (CHALITA, 2001).
A família deve confiar na escola, mostrar para
o aluno a importância dos estudos e conduzi-lo
com a escola para o cumprimento dos objetivos em sua formação como cidadão. É importante refletir também que as famílias precisam
pensar formas diferentes de comunicação com
seus filhos, pois dar ordens, ameaçar, dar lição
de moral, dar sugestões, persuadir, negar percepções, consolar e dar falso apoio, distrair,
fugir do problema, criticar, ofender, ridicularizar, apelidar depreciativamente, elogiar, fazer
perguntas e enviar mensagens contraditórias
nem sempre contribuem para consolidar um
bom diálogo entre esses seres humanos que
se amam (CHALITA, 2001)
Cada nova etapa da criança é um novo desafio para seus pais, requer muita criatividade e
flexibilidade por parte da família.A criança hoje
é vista com um sujeito repleto de direitos, então o medo de dar uma educação errada e
prejudicar a vida toda desse ser é muito grande, por parte de seus responsáveis. Os pais
se preocupam com a vida emocional de seus
filhos, entretanto às vezes esquecem da atenção e carinho, existe um afastamento, mediante diversos fatores, principalmente separação
dos pais, trabalho dos mesmos e dificuldades
financeiras (CHALITA, 2001).

tecnologias em geral. Adquirindo muito problemas de saúde, por conta de uma alimentação
desregrada e falta de exercícios físicos. Então
temos uma mudança em vários aspectos nessa formação da criança (CHALITA, 2001).
É preciso que os pais busquem informações,
estejam atentos, dando apoio, amor, liberdade,
compreensão, estimulando qualidades e respeitando naturalmente o desenvolvimento de
cada ser. Segundo Augusto Cury (2003): “Há
um mundo a ser descoberto dentro de cada
criança, e de cada jovem. Só não consegue
descobri-lo quem está encarcerado dentro do
seu próprio mundo”.

Os pais e professores podem formar crianças e adolescentes sociáveis, felizes e livres
ao adquirir os hábitos dos pais brilhantes e dos
professores fascinantes. Os pais precisam devem nutrir a personalidade de seu filho, ensinar
a pensar, a fracassar, dialogar, nunca desistir e
os professores necessitam de estudar, se atualizar, ter sensibilidade e incentivar a autonomia
e protagonismo de seus alunos (CURY, 2003).
É importar criar situações desafiadoras para
esses indivíduos, evitando a superproteção, inseri-los em meio a natureza, deixá-los utilizar
a imaginação para brincar, resolver situações
complexas, garantir a segurança, mas não
deixar de a criança descobrir estratégias para
resolução de problemas e lá na frente se tornará um adulto seguro, que consegue resolver
conflitos habituais da vida adulta e lidar melhor
com as decepções da vida (CURY, 2003).

Os responsáveis devem encarar o filho como
uma pessoa única, e de reações, emoções e
sem moldes ideais. Desta maneira, junto com a
Ressaltando que atualmente esses seres não unidade educacional haverá um cidadão com
têm mais brincadeiras como antigamente, per- seus direitos e autonomia respeitados (CURY,
deram espaço na sociedade, ficam presos nas 2003).
paredes dos apartamentos, casas sem quintais,
com menos convivência com crianças, menos
atividade física e mais dependentes de televisão, computadores, vídeo game, enfim das
265

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A família é a base estrutural da formação do indivíduo, e da sociedade, é a primeira escola do
ser humano, é ela que guia a criança para a descoberta do mundo, em todos os seus aspectos.
O ambiente familiar deve estimular os pequenos, para desenvolver suas habilidades desde seu
nascimento e seguindo pela vida toda. A busca pelo conhecimento e aprendizagem não cessa
nunca, mas é a família que inicia esse processo.
É com a família que os aspectos fundamentais da vida de uma pessoa começam a ser construídos, como a linguagem, o raciocínio, a curiosidade, respeito e amor ao próximo e à natureza,
capacidade de abstração e de resolução de problemas, valores religiosos e de conduta, dentre
outros. Assim a constituição familiar deve impulsionar a formação global do ser humano e influenciando diretamente a sociedade.
A escola é historicamente um lugar onde há a mediação do conhecimento sistemático, científico elaborado ao longo de muitos anos, com a participação de inúmeras pessoas e tudo para
obter uma educação de qualidade, pensando sempre no cidadão que queremos formar para a
sociedade.
É um lugar de descobertas, interação, socialização, construções, diversidade, solidariedade e
amor. É o momento na vida de qualquer ser humano de maiores descobertas e desafios.
A escola precisa do apoio da conjuntura familiar sem ela os resultados não serão satisfatórios.
As duas juntas formam a pessoa, para trabalhar e atuar na melhoria e desenvolvimento da sociedade, com ética e justiça social.
Essas duas esferas da sociedade precisam andar juntas e articulando o desenvolvimento educacional, social e emocional da criança. As famílias possuem diversos desafios, para trabalhar
e acompanhar a vida escolar dos alunos, mas sem esse apoio a escola não consegue realizar
a sua função ou torna-se mais complexa.
Além da questão do trabalho, existem muitas famílias oriundas de diversos problemas sociais,
que não conseguem auxiliar as crianças em seu desenvolvimento educacional. A escola não é
vista na sua complexidade e funcionalidade e não existem diálogo entre os responsáveis.
Há um grande número de famílias que jogam a total responsabilidade de educar para a escola
e não acompanham o desenvolvimento da criança, certamente não haverá resultados satisfatórios por parte desse indivíduo, que está inserido num contexto complexo, que não interage com
os conhecimentos e aprendizagens da escola.
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Assim atualmente temos uma vida de criança influenciada por tecnologias, isolamento dentro
de muros, falta de atividades físicas e afastamento de familiares, por vários fatores, como separação de pais ou trabalho.
Os pais devem buscar uma nova maneira de se comunicar com seus filhos, respeitando sua
individualidade e autonomia, mas o conduzindo para a formação de um ser ativo e que possa
lidar com os desafios da vida.
Por outro lado, a escola deve enfatizar essa parceria e possibilitar aos alunos um mundo repleto de oportunidades e construções, que vão permitir que ele tenha mais condições de adquirir
boas experiências dentro dessa sociedade repleta de desafios, principalmente sendo da classe
assalariada.
Todos os setores precisam assumir seus papéis e contribuir efetivamente para o desenvolvimento de todos os alunos. As políticas públicas do país precisam socorrer as famílias carentes
e dar condições dignas de sobrevivência. A escola e a família buscarem a parceria necessária
para tal finalidade.
Afinal a educação precisa contribuir para a libertação e transformação do sujeito. Ela é a única
alternativa para sair das trevas e encontrar a luz, todos os envolvidos devem assumir seu papel
e juntos constituir com uma educação de qualidade e global na vida de cada indivíduo.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA PARA A EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

RESUMO: O presente artigo pretende abordar o quanto a gestão democrática faz-se importante para uma educação de qualidade. Considerando o princípio da gestão democrática instituída na legislação vigente, como ponto de partida de nosso estudo, fundamentamos este
trabalho nas ideias de diferentes estudiosos da área que concebem a gestão democrática
como sendo algo imprescindível para a melhoria no ensino público. Diante disso, esse estudo tem como objetivo principal verificar o quanto a gestão democrática é fundamental para
uma educação de qualidade. Para realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada
neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com aporte teórico baseado em Gadotti (2001), Silva
(1996), Veiga (1997), Vianna (1986), Libâneo (2004), Lück (2006) e Paro (2006). Evidenciamos, neste estudo, a necessidade de desenvolver dentro do contexto atual da escola pública,
uma proposta baseada no diálogo, de fazer com que os envolvidos no processo educativo
sintam-se parte do todo no que tange a participação e as tomadas de decisões no cotidiano
escolar. Desenvolver ações que democratiza a gestão da escola não é tarefa fácil. Durante a
pesquisa podemos constatar que é possível desenvolver uma gestão democrática por meio
de ações que possibilitem a descentralização de poder e a participação efetiva de todos que
fazem parte da escola no processo educativo, mesmo diante das dificuldades encontradas.

Palavras-chaves: Gestão Democrática; Educação; Qualidade.
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INTRODUÇÃO

N

o cenário educacional contemporâneo
a questão da gestão democrática tem
sido alvo de grandes debates, principalmente, na escola pública que muitas vezes
interioriza uma gestão pautada no conservadorismo e tradicionalismo. A escola vista como
uma organização social, cultural e humana requer que cada sujeito envolvido tenha o seu
papel definido num processo de participação
efetiva para o desenvolvimento das propostas
a serem executadas. Neste contexto, o gestor
é um dos principais responsáveis pela execução de uma política que promova o atendimento às necessidades e anseios dos que fazem a
comunidade escolar.
Partindo desse princípio, a escola precisa rever o papel do gestor escolar no sentido de
promover a gestão democrática como prática
mediadora do trabalho pedagógico. Destarte,
cabe a todos que fazem parte do processo
educativo, buscar mecanismos de mudança
frente às novas perspectivas educacionais no
que diz respeito à efetivação da gestão democrática nas escolas públicas de todo o país.
Este trabalho enfoca, portanto, a importância da gestão democrática para uma escola de
qualidade. Para a realização deste trabalho, a
metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas
realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial teórico
disponibilizado via internet permitiu uma ampla
fundamentação teórica do trabalho. Para fundamentar este artigo, as bibliografias consultadas ficam em Gadotti (2001), Silva (1996),
Veiga (1997), Vianna (1986), Libâneo (2004),
Lück (2006) e Paro (2006).
Estes estudiosos partem da premissa de
que por meio da realização de um trabalho participativo, autônomo e democrático, envolvendo todos os segmentos sociais que compõe a
escola; podemos contribuir para o rompimento
do autoritarismo que ainda permanece no interior das escolas e proporcionar uma reflexão

quanto ao papel do gestor na busca de uma
escola de qualidade. Imprimir uma nova filosofia de gestão implica na ruptura de paradigmas tradicionais e automaticamente nos leva
a questionar sobre os aspectos relacionados
à gestão democrática que supostamente vem
sendo adotada em algumas escolas da rede
pública de ensino no Brasil.
Há pessoas trabalhando na escola, especialmente em postos de direção, que se dizem
democratas apenas porque são “liberais” com
alunos, professores, funcionários ou pais, porque lhes “dão abertura” ou “permitem” que
tomem parte desta ou daquela decisão. Mas
o que esse discurso parece não conseguir encobrir totalmente é que, se a participação depende de alguém que dá abertura ou permite
sua manifestação, então a prática em que tem
lugar essa participação não pode ser considerada democrática, pois democracia não se
concede, se realiza: não pode existir “ditador
democrático”. (PARO, 2001, pp. 18-19)
Entendemos que o tema é relevante, pois envolve um assunto de interesse dos que se preocupam em fazer uma educação voltada para
a integração de todos os atores do ambiente
escolar mediante uma gestão participativa e
democrática. E temos como objetivo principal
verificar o quanto a gestão democrática é fundamental para uma educação de qualidade.
O estudo nos mostra que é preciso repensar
a gestão, para que essas práticas arbitrárias
e absolutistas cedam lugar a uma gestão que
preze pela democracia e participação plena de
todos os sujeitos que fazem parte da instituição escolar.
Pensando em uma educação de qualidade,
é necessário que o gestor garanta a participação das comunidades interna e externa, a fim
de que assumam o papel de corresponsáveis
na construção de um projeto pedagógico que
vise ensino de qualidade para os sujeitos envolvidos nela, assumindo, primeiramente, sua
condição de professor-educador, e destacando sua posição com clareza e com domínio
dos requisitos que vão lhe possibilitar atuar a
partir de critérios pedagógicos.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA
Para SANTOS (2005, p. 2) “A sociedade
contemporânea vem passando por importantes
e determinantes transformações. A instituição
de ensino também sofre essas interferências
que exigem a atualização dos processos
pedagógicos”.
Sendo assim, cada vez mais passamos a utilizar
o termo GESTÃO na definição de gerenciamento
e organização de diferentes situações e
procedimentos, bem como à tomada de decisão.
De acordo com SANTOS (2005, p. 2):
A gestão escolar é reconhecida, hoje, como um dos
elementos determinantes do desempenho de uma
escola. Por isso, várias discussões têm abordado esse
tema a fim de discutir alguns conceitos existentes sobre
esse aspecto da escola. Para falar sobre gestão é preciso
considerar que esse é um aspecto fundamental para o
bom desenvolvimento da escola. Segundo o PRADEM
(Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação
Municipal) (2003), “o tipo de gestão a ser adotado, no
âmbito da educação pública brasileira, é, por imposição
legal, o democrático”. O artigo 206 da Constituição
Federal Brasileira, bem como o artigo 3º inciso VIII
da LDB assim o determina (SANTOS, 2005, p. 2).

Assim, o conceito de gestão pode ser
visto como a coordenação dos esforços em
torno da consecução de objetivos comuns. A
função do diretor da escola, é a de tomar as
decisões orientadas por critérios pedagógicos
e que proponham melhorias para o processo
ensino-aprendizagem, garantindo o bom
andamento da escola. Sabemos que as escolas
têm desconstruindo a concepção de gestor
autoritário e cada vez mais se privilegia a gestão
democrática. Segundo SANTOS (2005, p. 3):
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Administrar escolas não é uma tarefa fácil,
e dentro das concepções do autoritarismo,
encontra-se então, traumas antigos em que a
sociedade se mostra ainda fragilizada, com medo,
sem liberdade de se expressar e covardemente
cedendo lugar às ideologias, por isso, o controle,
o poder aprisionado nas mãos de diretores e
superiores ainda é prática constante. Nos aspectos
legais, pode-se perceber que no artigo 206 da
Constituição Federal Brasileira é determinado,
por imposição legal, a gestão democrática,
que tem como finalidade a construção de
um ambiente democrático e participativo
no ambiente escolar (SANTOS, 2005, p. 3).

No que se refere à gestão participativa,
sabemos que a mesma demanda o
gerenciamento da participação de todos os
envolvidos em todo o processo educacional,
focando a atuação do gestor como agente
de criação desse ambiente. O entendimento
do conceito de gestão já pressupõe, em si,
a ideia de participação, isto é, do trabalho
associado de pessoas analisando situações,
decidindo sobre seu acompanhamento e
agindo sobre elas em conjunto. Isso porque
o êxito de uma organização depende da ação
construtiva conjunta de seus componentes,
pelo
trabalho
associado,
mediante
reciprocidade que cria um “todo” orientado
por uma vontade coletiva (LUCK,1996, p.37).
Para LUCK (1996, p. 31) “(...) é importante
que a participação seja entendida como um
processo dinâmico e interativo que vai muito
além da tomada de decisão, uma vez que
caracterizado pelo inter apoio na convivência
do cotidiano da gestão educacional, na busca,
por seus agentes de superação de suas
dificuldades e limitações” (LUCK,1996, P.31).
A gestão escolar, enquanto gestão
participativa se entende como um processo
de tomada de decisão conjunta, possibilitando
a articulação entre os diversos segmentos da
comunidade escolar, sendo fundamental para
sustentar a ação da escola. “O conceito de
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gestão participativa (...), parte do pressuposto
de que o êxito de uma organização social
depende da mobilização da ação construtiva
conjunta de seus componentes, pelo trabalho
associado, mediante um “todo” orientado por
uma vontade coletiva” (LUCK,1996, p.23).
É preciso garantir a permanência dos alunos
na escola, universalizando o ensino para toda a
população, bem como sobre a qualidade social
dessa educação, mobilizando a presença dos
diferentes atores envolvidos, que participam
no nível dos sistemas de ensino e no nível da
escola (LUCK,1996, p.23). Esta discussão
permeia os territórios escolares no que se refere
à gestão, resultando em um senso comum,
seja pelo reconhecimento da importância da
educação na democratização, regulação e
progresso da sociedade, seja pela necessidade
de valorizar e considerar a diversidade do
cenário social, ou ainda a necessidade de
o Estado sobrecarregado aliviar-se de suas
responsabilidades, transferindo poderes e
funções para o nível local (LUCK,1996, p.23).
Sendo assim, refletir sobre a gestão para a
autonomia é tarefa complexa ao considerarmos
os diferentes agentes sociais e as interfaces
e interdependências que fazem parte da
organização educacional. Dessa forma, a
gestão democrática deve ser muito trabalhada,
equacionando a articulação entre as diferentes
esferas (LUCK,1996, p.23).
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O CONCEITO DE GESTÃO NA ESCOLA
De acordo com SANTOS (2005, p. 3):
É preciso entender a gestão escolar como um
modelo que comporta todos os envolvidos na criação
controlando a execução de políticas que melhorem
a realidade de cada comunidade escolar. Portanto,
conhecer todo o processo educacional desde a parte
administrativa até a sala de aula é essencial para o
aperfeiçoamento do ensino. Faz-se necessário estar a
par de toda a realidade escolar para que possamos
crescer profissionalmente e pessoalmente sempre
trazendo uma proposta que é de valor e responsabilidade
coletiva: a Gestão Democrática no Ensino. No espaço
escolar, a gestão envolve a administração de recursos
materiais, financeiros e humanos que precisam ser
organizados em prol do êxito dos processos e dos
resultados que, no caso específico da escola, estão
relacionados à melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem de todos os alunos (SANTOS, 2005, p. 3).

- Gestão administrativa: está relacionada
à orientação e monitoramento de processos,
recursos e profissionais, na busca de atingir
os melhores resultados. Além dos processos
pedagógicos, envolve também a administração
das atividades de apoio, tais como: secretaria,
serviços gerais, atividades de limpeza e
manutenção da estrutura física e material.

Assim, compreender o significado do
conceito de gestão é de extrema importância,
pois, as ações e procedimentos que dela
decorrem, estão diretamente relacionados
aos compromissos e responsabilidades da
instituição de ensino e de seus profissionais,
sempre em prol do desenvolvimento de uma
prática pedagógica que resulte na formação
integral ensino dos educandos, tornandoos capazes de enfrentar os desafios da
Esse processo não ocorre isoladamente, sociedade em que se vive (BRASIL/MEC,
mas em três grandes áreas de atuação que 2004). Ainda para SANTOS (2005, p. 3):
devem funcionar interligadas e integradas:
gestão pedagógica, gestão financeira e
gestão administrativa. Cada uma delas
O sucesso de uma gestão está, entre outros
possui características específicas que se
fatores, em compreender alguns princípios
manifestam em diferentes ações e atribuições:
que são determinantes no desenvolvimento e
- Gestão pedagógica: vértice da gestão da
instituição de ensino e tem como objetivo
e compromisso, o desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos. Suas ações visam
o “gerenciamento” do trabalho educativo
desenvolvido na instituição de ensino, sempre
em acordo com o estabelecido no projeto
político-pedagógico, no regimento escolar e na
legislação vigente.
- Gestão financeira: refere-se à administração
dos recursos financeiros que a escola necessita
para atingir seus fins educacionais, planejar suas
ações a partir de prioridades estabelecidas. É
de suma importância a eficaz administração
dos recursos financeiros repassados pelo
governo, bem como das verbas próprias, que
são arrecadadas por meio de festas, bazares,
rifas ou doações.

gerenciamento dos processos característicos da
escola. Inicialmente, é preciso ter muito claro que
essa é uma função característica de um líder,
desenvolvida na coletividade, na condução de um
grupo. Daí a importância de que as propostas e
ações realizadas sejam motivantes, provocadoras
e com compromisso social, propiciando confiança
e segurança e, fundamentalmente, despertando
o apoio e participação de todos. Caracteriza-se
aí a gestão democrática (SANTOS 2005, p. 3).

Para se efetivar a gestão democrática na
instituição escolar é necessário garantir que
todos compreendam sua responsabilidade
nesse processo. Isso resulta da efetivação de
práticas que favorecem o desenvolvimento da
cidadania e o exercício da democracia. Uma
sociedade não é democrática apenas pela
simples afirmação de valores, mas, também
pela construção e prática cotidiana dos
mesmos, ou seja, pelos processos que os
instauram e reafirmam (SANTOS 2005, p. 3).
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Essa não é uma compreensão recente. Ao
longo do tempo, filósofos, cientistas, políticos e
educadores manifestaram-se a respeito desta
ideia, expressando opiniões a respeito do
papel da educação na e para a democracia.
Atualmente, essa conscientização aumentou
e disseminou-se entre os diversos setores
da sociedade que passaram a reconhecer
o papel primordial da educação para o
desenvolvimento econômico do país, mas
também para a promoção da paz, para o
respeito aos direitos humanos e, principalmente,
para a construção de uma sociedade mais
justa e democrática (SANTOS 2005, p. 3).

de forma positiva por todos os profissionais
da escola e pela comunidade, exigindo uma
responsabilização competente, que não permite
o espontaneísmo e a anarquia (LÜCK, 2005).

Nas instituições escolares, o exercício da
autonomia se dá pela construção de um ambiente
propício à participação da comunidade escolar
nas decisões locais, buscando soluções
responsáveis e criativas, por meio de um
processo de negociação rumo à efetivação dos
objetivos estabelecidos. Todavia, é necessário
agir sempre em acordo com as normatizações
e diretrizes emanadas pela mantenedora e
pela legislação vigente. Assim, autonomia
Enquanto princípio constitucional, a gestão da escola não significa independência, mas
democrática do ensino público, traduz a sim interdependência (SANTOS 2005, p. 3).
participação ativa e cidadã da comunidade
escolar e local na condução da escola, pois, no
A participação de todos é condição essencial
contexto escolar, a gestão é um ato político que para a gestão democrática. No contexto
implica na tomada de decisões que não podem escolar, a participação efetiva da comunidade
ser individuais, mas coletivas. (BRASIL, 2004). no desenvolvimento do trabalho pedagógico
pressupõe transparência nas decisões e
No entanto, para que a gestão democrática representatividade de todos os segmentos,
se concretize é essencial o desenvolvimento pois, se a escola tem como um de seus
de ações – pedagógicas e administrativas principais objetivos propiciar uma educação
– pautadas nos princípios de autonomia que conduza à cidadania deve organizar-se
e de interculturalismo, e em processos de de forma a desenvolver relações horizontais
participação e de cooperação.Se a escola de cooperação e solidariedade entre todos os
busca desenvolver valores democráticos envolvidos no processo pedagógico. É com essa
como o respeito, a justiça, a liberdade, compreensão que Sales (2004, p.27), destaca:
a solidariedade, deve, necessariamente,
democratizar os métodos e os processos Participar é ter o poder de definir os fins e os meios
de uma prática social, poder que pode ser exercido
pedagógicos
e,
fundamentalmente,
o diretamente ou por meio de mandatos, delegações ou
relacionamento entre professor e aluno, pois, representações. Como, entretanto, no Brasil, não se tem
docentes que estabelecem relações horizontais muita tradição de vivência democrática nas diferentes
com seus alunos, propiciando o diálogo sobre instâncias (famílias, repartições, igrejas, cooperativas,
partidos, cidade, utilização e preservação do meio
conteúdos e vivências, conseguem concretizar
ambiente), a participação seria mais bem traduzida como
intervenções que atendem às questões uma estratégia/pedagogia de aprender a ter poder, a se
individuais e coletivas. Essa atitude, além de fazer tomar em consideração, a fazer valer a importância
respeitar as condições e possibilidades de econômica, política e cultural das pessoas, categorias
cada um, contribui para a concretização de uma ou classes que estejam participando de um determinado
processo social. Nesse sentido, a participação é ir
sociedade mais justa (SANTOS 2005, p. 3). definindo e redefinindo permanentemente os fins e os
Agir com autonomia não significa apenas
agir segundo vontade própria, apesar de estar
relacionada à ideia de autogoverno. É um princípio
que deve necessariamente ser desenvolvido
275

meios das práticas que estejam sendo desenvolvidas.
Participação, portanto, é a aprendizagem do
poder em todos os momentos e lugares em que
se esteja vivendo e atuando (SALES, 2004, p.27)
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Para Catani e Gutierrez (2001, p. 38), há
uma íntima relação entre a participação
e a gestão escolar, “(...) a participação
se funda no exercício do diálogo entre as
partes. Essa comunicação ocorre, em geral,
entre pessoas com diferente formação e
habilidades, ou seja, entre agentes dotados
de distintas competências para a construção
de um plano coletivo e consensual de ação. ”
Vemos, então, a importância de a instituição
escolar garantir espaço para que a diversidade
e o pluralismo de ideias se manifestem,
possibilitando que os diferentes segmentos da
comunidade reflitam e participem das decisões
em prol da melhor formação possível para todos
os estudantes. Um exemplo dessa participação
se dá por meio da construção coletiva do Projeto
Político-Pedagógico, em conjunto com as
constantes reflexões sobre o processo ensinoaprendizagem (CATANI E GUTIERREZ, 2001).
Toda escola deve se configurar como um
ambiente que propicie condições de igualdade
de participação a todos, propiciando meios e
oportunidades para que concretize a gestão
democrática. Nesse contexto, viver e a agir em
cooperação implica romper com as relações
de poder e autoritarismo características da
escola tradicional, favorecendo o desabrochar
de relações mais democráticas entre todos
os envolvidos. Cooperar com o próximo e
em prol do próximo significa contribuir para
a emancipação de todos, sempre numa
atitude afirmativa. Essa é uma importante
reflexão a ser realizada, pois se a escola tem
como principal objetivo a formação integral
de seus alunos, a cooperação entre todos
aqueles que convivem na instituição deve
caracterizar-se como um valor praticado
por todos (CATANI E GUTIERREZ, 2001).
Também é importante respeitar e valorizar os
saberes dos estudantes. Essa atitude constitui
um dos principais propósitos da instituição
escolar, afinal a aprendizagem resulta do
encontro e confronto de diferentes saberes
que se manifestam nas relações sociais. São

manifestações decorrentes de sujeitos que
trazem consigo diferentes histórias de vida que
resultam de diferenças econômicas e culturais
que se manifestam por meio da linguagem, das
tradições e vestimentas, da concepção de moral
e de religião, da interação com o meio ambiente,
entre outros, que definem uma determinada
sociedade, bem como as relações entre seus
cidadãos. Nessa realidade, a questão do plural,
do diverso, bem como das discriminações e
preconceitos que deles decorrem, exige de
a escola efetivar práticas que preparem as
futuras gerações para lidar com sociedades
cada vez mais desiguais (CANEN, 2002).
Assim, a concretização de uma gestão
escolar democrática, pressupõe atuar na
perspectiva
intercultural,
desenvolvendo
um projeto educativo intencional que busca
promover a relação entre pessoas de culturas
diferentes. Isso implica em efetivar uma prática
pedagógica que propicie oportunidades
educativas a todos, respeitando e integrando
a diversidade de sujeitos. Para tanto é
importante desenvolver processos educativos,
metodologias e instrumentos pedagógicos
que deem sustentação à complexidade
das relações que se estabelecem entre
os seres humanos (BRASIL/MEC, 2004).
A partir da década de 80 fortaleceuse o movimento pela democratização no
país, trazendo à tona a discussão sobre os
processos de gestão da escola. Nessa direção,
a legislação, especialmente a Constituição
Federal do Brasil de 1988 e a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96,
determinaram a gestão democrática como
princípio para o ensino público. Todavia, é
importante ressaltar que a efetivação desse
processo exige mais do que a determinação
legal, pressupõe a transformação na
concepção, das ideias que envolvem o modelo
de gestão vigente, ou seja, é necessário
romper com os mecanismos de dominação
e autoritarismo que ainda se manifestam no
espaço escolar (CATANI E GUTIERREZ, 2001).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, a
metodologia de pesquisa utilizada neste
trabalho foi a do tipo bibliográfica, com
pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos
acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial
teórico disponibilizado via Internet permitiu
uma ampla fundamentação teórica do trabalho.
Para fundamentar este artigo, as bibliografias
consultadas focam em Gadotti (2001),
Silva (1996), Veiga (1997), Vianna (1986),
Libâneo (2004), Lück (2006) e Paro (2006).
Nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos, documentários, teses e outros trabalhos
científicos que discutem e apresentam
reflexões, sugestões que podem
contribuir para uma maior compreensão
da temática apresentada, que nos
mostra que é preciso repensar a
gestão, para que essas práticas
arbitrárias e absolutistas cedam
lugar a uma gestão que preza
pela democracia e participação
plena de todos os sujeitos que
fazem parte da instituição escolar.
É preciso desenvolver dentro do
contexto atual da escola pública,
uma proposta baseada no diálogo,
de fazer com que os envolvidos
no processo educativo sintamse parte do todo no que tange
a participação e as tomadas
de decisões no cotidiano
escolar.
Desenvolver
ações
que democratiza a gestão da escola não é
tarefa fácil. Durante a pesquisa podemos
constatar que é possível desenvolver uma
gestão democrática por meio de ações que
possibilitem a descentralização de poder e a
participação efetiva de todos que fazem parte
da escola no processo educativo, mesmo
diante das dificuldades encontradas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das leituras realizadas, podemos perceber que, para que haja uma adequada aplicabilidade metodológica acerca da gestão educacional na instituição escolar, resultando em uma
educação de qualidade, faz-se necessário a atuação da gestão democrática e participativa com
a finalidade de solucionar as problemáticas existentes na escola, bem como os anseios dos
alunos no ambiente escolar, além de cumprir as metas propostas pela estrutura organizacional e
curricular da instituição de ensino. Desse modo, faz-se mister salientar que a gestão democrática
e participativa contribui para uma gestão escolar proporcionando a ampliação da democratização da instituição, uma vez que com a participação de todos os membros da escola facilita o
trabalho de ambos na distribuição de tarefas, sendo articuladas ambas umas às outras e torna,
desse modo, uma escola atuante e eficiente para o sistema educacional vigente.
Sabemos que é um grande desafio refletir sobre uma prática que integre os diversos fazeres
educativos de forma democrática e participativa. Mas, acreditamos que é possível criar novas e
diferentes condições de aprendizagem e de ensino por meio do diálogo, da reciprocidade proporcionada por meio de um envolvimento mútuo dos diversos profissionais e do compromisso
em busca de uma transformação no setor educacional.
A implantação da gestão democrática implica na ruptura com modelos tradicionais de gerenciamento e impõe mudanças no âmbito das escolas e dos sistemas de ensino, exigindo a compreensão em profundidade dos problemas postos pela prática pedagógica.
Assim, a efetivação de uma gestão democrática é sempre processual e, portanto, permanente
vivência de aprendizado. É um processo eminentemente pedagógico, que envolve, entre outros,
o conhecimento da legislação e a participação nas modalidades de provimento ao cargo de
dirigente escolar, a implantação e consolidação de mecanismos de participação.
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AS RELAÇÕES DE PODER E AUTORIDADE QUE
PERMEIAM O ENSINO E A APRENDIZAGEM
NUMA CLASSE DE PRIMEIRO ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo principal descrever e analisar algumas relações
de poder e autoridade presentes em práticas e, como essas marcam o ensino e as aprendizagens dos estudantes do Primeiro Ano do Ensino Fundamental de uma escola do município de São Paulo. A verdadeira questão de investigação surgiu quando se percebeu a dificuldade em obter dados de pesquisa acerca das contribuições da cultura de origem dos
alunos, dadas as explícitas relações de poder e autoridade que impediam o aparecimento
e utilização dos repertórios de origem nas situações de sala de aula, visto que falas e saberes discentes foram silenciados. Esta foi a motivação inicial, e, ao longo da pesquisa, foi
possível, por meio dos instrumentos selecionados e levados a termo, elaborar uma conexão
coerente entre as concepções teóricas com a realidade vista e apreendida, os dados obtidos
e, principalmente, as próprias considerações e reflexões da pesquisadora, as quais confirmaram por meio da análise de dados, da importância de se tentar garantir um espaço para a
cultura de origem dos alunos e não somente impor aquela que a escola, em geral, privilegia.

Palavras-chaves: Relações de Poder; Autoridade; Autoritarismo; Conhecimento Prévio.
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INTRODUÇÃO

A

companhando o desenvolvimento das aprendizagens de uma turma de primeiro ano na
rede municipal de São Paulo, passei a observar em quais situações da rotina o trabalho
com a cultura de origem dos discentes aparecia, com o objetivo de perceber se isso
era um facilitador das aprendizagens infantis.
Tal interesse surgiu a partir do conhecimento obtido nos cursos de licenciatura de que a criança aprende quando o que lhe é ensinado tem significado real, ou seja, conteúdos aprendidos e
relacionados com seus conhecimentos prévios – saberes com os quais chega à escola – portanto, a partir da valorização da cultura de origem.
Gadotti (1996) ao explicar o Método Paulo Freire, comenta que “as teorias construtivistas se
apóiam no significado da experiência vivida”. Portanto é preciso conhecer as experiências dos
discentes, para se ter uma prática que os considere e valorize.
Sendo assim, cabe a escolar e, portanto, ao professor tratar os temas escolares considerando
o repertório de origem dos discentes, de forma a estimular o interesse pelo tema para que seja
despertado o desejo de saber mais, refletir sobre, discutir e procurar formas de, se preciso for,
transformar a realidade.
Tal afirmação pode ser endossada por Freire (1993):
O professor deve ensinar. E preciso fazê-lo. Só que ensinar não é transmitir conhecimento. Para
que o ato de ensinar se constitua como tal, é preciso que o ato de aprender seja precedido do,
ou concomitante ao ato de apreender o conteúdo ou objeto cognoscível, com que o educando
se torna produtor também do conhecimento que lhe foi ensinado (FREIRE, 1993, P. 188).
Dessa maneira, se pode dizer que a escola cabe muito mais que somente ensinar a decodificação mecânica de um alfabeto, por exemplo, mas é o local privilegiado para acolher e ressignificar marcas de cultura, marcas de grupo, de identidade.
Assim, diante do não aproveitamento da cultura de origem dos alunos da turma observada
devido as inegáveis e explícitas relações de poder que se mantinham naquela sala de aula que
pareciam impedir, entre outras coisas, a aprendizagem dos discentes, visto que os mesmos
pouco se manifestavam a respeito dos saberes “discutidos’ em sala de aula, comecei a pensar
como essas relações de poder permeiam as questões do ensino e da aprendizagem.
Tais indagações levaram-me a estruturar a pesquisa que aqui se apresenta cujo objetivo principal foi verificar como ocorreram práticas de poder e autoridade e como essas práticas são
determinantes para as relações em sala de aula, além de me aproximar do entendimento sobre
como marcam o ensino e as aprendizagens dos estudantes desde o primeiro ano na escola.
Portanto, a presente pesquisa procurou responder a seguinte questão: “Como ocorrem as
relações de poder e autoridade em sala de aula e como tais práticas permeiam as questões
relacionadas ao ensino e aprendizagem dos discente.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foram utilizadas diversas fontes, buscando
entender o problema da pesquisa, na tentativa de
explicar as relações observadas na sala de aula
e as dificuldades de ensino e aprendizagem em
sua relação com o autoritarismo docente. Assim
por meio de uma pesquisa de base bibliográfica
foram selecionados os seguintes trabalhos:
• Michel Foucault, através das obras
“Microfísica do Poder” (2003) e “Vigiar e
Punir” (2001).
• Lúcia Maria Gonçalves de Resende,
através da obra “Relações de Poder no
Cotidiano Escolar” (1995)
• Pierre Bourdieu, através das obras
“A Reprodução” (1992) e “O Poder
Simbólico” (1989)
• Tomaz Tadeu da Silva, através da obra
“Documentos de Identidade – Uma
Introdução às teorias do Currículo” (2007)
• Julio Groppa de Aquino, através das obras
escritas ou organizadas por ele como
“Autoridade e Autonomia na Escola”
(1999) e Confrontos em Sala de Aula
(1996)
• Paulo Freire, através da obra “Pedagogia
do Oprimido” (2005)
Talvez antes de iniciar a explanação sobre a
teoria utilizada, seja interessante ressaltar que
as Relações de Poder, na perspectiva teórica
de Foucault, se referem aos jogos de forças,
que sempre existem, inerentes a estas relações.
Já o autoritarismo seria uma modalidade
abusiva dessas relações de poder que o
toma como se fosse um atributo de posse.
Como hipótese, na sala da aula observada,
em algumas observações foi possível
notar a detenção do poder sim, pois quem,
ainda mais crianças, ousariam enfrentar ou
desafiar o poder da professora? Isso posto,
seguimos com as explanações referentes as
bases teóricas que direcionam este trabalho.
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AS RELAÇÕES DE PODER E
AUTORIDADE
Para Foucault, o poder não é algo que se
possa possuir, de forma que não existem
aqueles que têm e aqueles que não tem poder,
mas sim, o que existe são práticas de poder.
Essa afirmação pode ser conferida através do
próprio Foucault (2003) na seguinte citação:
O poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se
exerce, só existe em ação, como também da afirmação
que o poder não é principalmente manutenção e
reprodução das relações econômicas, mas acima de
tudo uma relação de força (FOUCAULT, 2003, p. 175).

Na sociedade moderna, porém, em geral
se pode observar que o poder é sim, de
certa forma, detido por parte da sociedade
economicamente privilegiada que, a partir de
sua posição social dita tendências, modos de
ser e de viver, incluindo os conteúdos escolares.
Assim, se pode dizer, que esta dita à outra,
economicamente menos privilegiada, as normas
e legitima todas as tendências e aquilo que
considera cultura ou correto (FOUCAULT, 2003).
Também, através de Foucault (2003) que
se verificou sobre as questões das disciplinas
enquanto forma de obtenção de seres
humanos suscetíveis ao desejo do outro, que
o domina. O autor apresenta como se dão
tais disciplinamentos nas escolas através da
organização do espaço, das atividades, dos
corpos dos alunos em determinadas posições
ou atitudes, bem como mostra que tais formas
de poder, vigilância e manipulação se dão
de formas tão sutis e estão tão incorporadas
nas sociedades que parecem naturais.
A autora Maria Gonçalves de Resende
(1995) ao escrever sobre as relações de poder
no cotidiano escolar nos leva a entender um
pouco mais sobre a dinâmica do poder que
Foucault se refere em suas obras. Segundo
ela, a educação reflete as relações sociais mais
gerais na escola, então reflete também as micro
práticas de poder que podem ser vistas nas
relações professor-aluno, professor-professor,
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diretor-professor, entre outras, visto que é no
poder político e econômico que o fluxo de
poder entre alunos, professores, especialistas
de educação ocorre (RESENDE, 1995).

violência é a dominação de uma classe sobre a
outra através dos sistemas simbólicos, ou seja,
no caso da escola, se pode dizer que isso se
dá através das disciplinas (BOURDIEU, 1992).

Além disso, explica que a dominação ocorre
Ainda sobre a Violência Simbólica, Bourdieu
não somente em exercer o poder diretamente descreve que:
sobre as pessoas, mas através de vários tipos
de submissão, pelos quais algumas vezes
sequer se percebe que se é dominado, que
Se trata de imposição de significações legitimadas
podem ser: dominação baseada na crença
como verdadeiras, dissimulando as relações de
ou instituídos oficialmente, dominação divina
força que está na base de sua força, sendo que
através do livre-arbítrio, dominação através de
relações de forças são as diversas culturas ou
suas frações tentando alcançar o monopólio das
veneração de santidade (RESENDE, 1995).
relações sociais. A Violência Simbólica ocorre
quando uma cultura tende a se colocar como
legítima e se impor a outra (BOURDIEU, 1992. P. 19).

Pierre Bourdieu fala sobre a questão do poder
o considerando com um campo de forças, ou
seja, é um campo de lutas pelo poder, entre
detentores de poderes diferentes. Porém, na
escola, o poder que se exerce e muitas vezes
detém é o poder simbólico visto que é exercido
Assim, se pode concluir que existe um
com a cumplicidade daqueles que não querem diferença fundamental nas teorias de Foucault
saber que a ela se submetem ou mesmo e Bourdieu uma vez que o primeiro acredita no
que o exercem (BOURDIEU, 1989, p.31). poder enquanto um exercício, mas que não se
detém, enquanto o segundo acredita que haja
Além disso, explica também sobre as uma luta entre os detentores de diversos campos
produções simbólicas que sempre tem uma de poder, mas que sim, em algum momento,
função política, de forma que tais produções têm alguém o detém (BOURDIEU, 1992. P. 19).
a ver com os interesses da classe dominante.
Isso significa dizer, no que se refere a escola,
Para o presente trabalho, no entanto, ambas
que seus conteúdos e formas de execução dos as teorias nos ajudaram como suporte para
sistemas simbólicos (disciplinas) estão sempre o entendimento das práticas observadas na
de acordo com o que é mais conveniente para sala de aula em questão, sendo que, nas
os interesses da classe dominante para que considerações finais poder-se-á verificar
possam continuar exercendo o poder sobre também nossas conclusões a este respeito.
as massas, ou seja, formas de ensinar que
verdadeiramente não ajudam as crianças e
O autor Tomaz Tadeu da Silva, explica de
jovens a pensar, entender, criticar, além de modo bastante claro a teoria da Reprodução
manter o discurso das relações autoritárias de Bourdieu quando aponta que a reprodução
onde aquele que dispõe da “função mais social, que a escola procura sempre garantir,
alta”, como a professora, por exemplo, é está centrada na reprodução cultural da classe
o detentor do saber e, portanto, domina o dominante, validada também pela escola
outro que aprende (BOURDIEU, 1989, p.31). como única cultura correta, por isso passível
de transmissão por meio dos conhecimentos
Tais relações de poder, ainda conforme escolares, que a reprodução mais ampla
Bourdieu (1992), podem ser verificadas através da sociedade pode ser dar (SILVA, 2007).
de sua teoria sobre a Violência Simbólica. Em
seu livro A Reprodução (1992), explicita que a
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Tomaz Tadeu esclarece tal fato explicando Conforme o autor se tem autoridade quando
o conceito da Capital Cultural de Bourdieu discursos e ordens são legitimados por
conforme segue:
quem ouve e obedece, assim se legitima
uma relação hierárquica que coloca aquele
que obedece na base (SILVA, 2007. p. 34).
A cultura que tem prestígio e valor social é
justamente a cultura das classes dominantes:
seus valores, seus gostos, seus costumes, seus
hábitos, seus modos de se comportar, de agir. Na
medida em que essa cultura tem valor em termos
sociais; na medida em que ela vale alguma coisa,
na medida em que ela faz com que a pessoa que a
possui obtenha vantagens materiais e simbólicas,
ela constitui capital cultural (SILVA, 2007. p. 34).

O autor aponta ainda como que a validação
da cultura dominante se dá a ponto de ser o
objeto de reprodução da sociedade em si e
da escola em particular. Tal apontamento pode
ser verificado através da definição da teoria do
domínio simbólico desenvolvida por Bourdieu
(1992), cujos mecanismos Tomaz Tadeu
procura explicar através do seguinte trecho:
O domínio simbólico, que é domínio por excelência da
cultura, da significação, atua através de um ardiloso
mecanismo. Ele adquire sua força precisamente ao
definir a cultura dominante como sendo a cultura. Os
valores, os hábitos e costumes, os comportamentos
da classe dominante são aqueles considerados
como constituindo a cultura. Já os valores e
hábitos de outras classes podem ser qualquer
coisa, mas não são a cultura (SILVA, 2007. p. 34).

Geralmente a obediência é derivada da
relação de autoridade, porém nem sempre
tal obediência significa respeito por quem
demandou uma ordem, portanto, por quem
exerceu a autoridade.Articulado à autoridade
pode estar o autoritarismo que nada mais
é que o uso abusivo do poder, conforme
se pode verificar na seguinte citação:
Nas relações baseadas no exercício da
força, há hierarquia, certamente legitimada
por parte de quem detém o poder, mas não
legitimada por parte de quem é obrigado a
obedecer. Tais relações são, portanto, relações
de autoritarismo visto que refletem o uso
abusivo do poder (GROPPA, 1999. p. 11).
Além disso, o autor fala também a respeito da
autoridade e do autoritarismo docente, entendida
como controle disciplinar, que é vista na escola
em geral como mantenedora da boa docência,
que é legitimada em sala de aula e marca o
lugar o aluno na instituição. Outro assunto
abordado se refere às relações de autonomia
docente e discente, ou a sua falta, em sala de
aula, além das possíveis implicações no ensino
e na aprendizagem (GROPPA, 1999. p. 11).

Conforme o autor, a escola entra nesse
processo na medida em que tem seu currículo
baseado na cultura dominante, então acaba
por atuar pela exclusão do aluno, uma vez
que os alunos e suas famílias das classes
dominadas não compreendem com facilidade
os códigos da cultura da classe dominante,
sendo que é até incompreensível para eles,
de modo que não podem ser bem sucedidos
na escola e tudo que lhes resta é encarar o
fracasso escolar (SILVA, 2007. p.35).

Já no que se refere a obra de Paulo Freire
se pode observar que o autor considerou, por
meio de seus pressupostos de uma educação
libertadora, a condição de pensamento e
organização que torna o homem capaz de
realizar sua luta, sua emancipação a tal
ponto que deixe de acreditar em si mesmo
como um incapaz e mude realmente de
lugar social, o que aqui pode ser entendido
como ser realmente autônomo. Para tanto
reflexão e ação, a práxis, são absolutamente
necessárias para tal perspectiva, para tal
Através das obras organizadas por Júlio
mudança. O que faz, portanto, a meu ver, a
Groppa pode-se entender um pouco sobre
escola o lugar privilegiado para a prática
a autoridade, o autoritarismo e a autonomia.
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da liberdade, e que a torna responsável por
ensinar aos educandos, futuros cidadãos,
a utilizarem a práxis, ou seja, a reflexão e a
ação, por meio das práticas libertárias que
devem ser compartilhadas através dos mais
diversos conteúdos escolares, mediados pelo
professor e conectados com a sua realidade,
conforme se pôde aprender (FREIRE, 2005).
Freire (2005), afirma que a “educação
problematizadora de caráter autenticamente
reflexivo, implica um constante ato de
conhecimento da realidade. Busca e emersão
das consciências, de que resulte sua
inserção crítica na realidade”. Ao definir a
educação problematizadora Freire (2005) diz:
Sendo fundamento do diálogo, o amor é,
também diálogo. Daí que seja essencialmente
tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se
na relação de dominação. Nesta, o que há é
patologia de amor: sadismo em quem domina;
masoquismo nos dominados. Amor, não. Porque
é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é
compromisso com os homens. Onde quer que
estejam estes, oprimidos, o ato de amor está
em comprometer-se com sua causa. A causa de
sua libertação. Mas, este compromisso, porque
é amoroso, é dialógico (FREIRE, 2006, p.93).
Portanto, através desses pressupostos, se
pretende entender as relações de poder e
autoridade numa sala de aula de 1º ano do Ensino
Fundamental observada na realização dessa
pesquisa, bem como verificar como as práticas
docentes autoritárias contribuem apenas para a
reprodução na escola e não para a construção
de novos saberes (FREIRE, 2006, p.93).
Uma das primeiras questões elaboradas, a
partir das observações, foi o que seria cultura
para essa escola? Com base em diversas
observações foi possível verificar que esta
escola, de modo geral, considera trabalho
com a cultura o trato de algumas Datas
Comemorativas, tais como: Páscoa, Dia das
Mães, Festas Juninas, Festa da Primavera,
Natal. Tais datas foram incluídas nas atividades
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escolares através da realização de festas com
a participação das famílias ou lembranças e
desenhos realizados pelas professoras ou
seus alunos. A partir de tais constatações foi
possível, num primeiro momento, verificar o
que era cultura nessa escola (FREIRE, 2006).
Consideradas as observações em sala de
aula, outros espaços e atividades se verificou
que cultura para essa escola é basicamente o
trabalho com as datas comemorativas quando
se tem a oportunidade de programar algum
evento envolvendo as atividades supostamente
realizadas pelos alunos e a oportunidade de
apresentação de tais atividades para suas famílias.
No documento oficial (Parâmetro Curricular
Nacional) consultado nesta pesquisa, entendese que um dos principais objetivos do Ensino
Fundamental é que os alunos sejam capazes de:
Conhecer e valorizar a pluralidade do
patrimônio sociocultural brasileiro, bem como
aspectos socioculturais de outros povos e
nações, posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças culturais,
de classe social, de crenças, de sexo, de
etnia ou outras características individuais
e sociais (BRASÍLIA, MEC, 1998, p. 2).
		
O PCN (1998) diz que por ser o Brasil um
País onde existem diversas culturas, a escola
deve ter necessariamente o trabalho com a
diversidade humana e suas manifestações
porque conduz a uma ampliação de horizonte
para o professor e seus alunos, uma abertura
para a consciência de que a realidade em que
vivem é apenas parte de um mundo complexo:
Assim, a escola deve estudar as culturas
que são produzidas pelos grupos sociais ao
longo de suas histórias, na organização da
vida social e política, nas suas relações com
o meio e com outros grupos, na produção
de conhecimentos. Além disso, também
mostrar que a desigualdade social não é uma
diferença de natureza cultural, mas de relação
de dominação e exploração socioeconômica
e política, que deve ser tratada na questão
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da valorização da pluralidade cultural, de que aproximadamente desde a década de
especialmente aqueles que ocorrem fora das 1960, aqui no Brasil, todas as classes sociais
relações de poder (BRASÍLIA, MEC, 1998. P 12). têm chegado à escola, porém o conhecimento
científico ainda é restrito apenas as classes
Além disso, conforme o PCN (1998), na sociais dominantes e que as classes dominadas,
escola a diversidade cultural deverá ser conforme a teoria de Bourdieu sobre Violência
utilizada porque fornece condições para Simbólica e Capital Cultural, é subjugada pelo
debates e discussões em torno de diversas saber, pela eficiência no uso da palavra é que
questões sociais, porque se convive com a a pesquisa foi-se desviando unicamente para
diversidade diariamente nas salas de aula o as relações pessoais e de poder que ocorriam
que traz condições de aprender muito se essa em tal sala. O que chamou a atenção foi a
diversidade for utilizada para o aprendizado falta de oportunidade de os alunos colocaremdos conhecimentos sistematizados que a se com o repertório que traziam de suas
escola procura ensinar. O trabalho com as famílias, mas principalmente foi a forma como
diferentes culturas na escola ainda pode tais repertórios e colocações foram tratados.
ser justificado por Silva (2007) quando diz: Tais acontecimentos passaram a ser, portanto,
o foco de minha pesquisa e podem ser
A escola e o currículo devem ser locais verificados através das situações detalhadas
onde os estudantes tenham a oportunidade no diário de campo tal como quando uma
de exercer as habilidades democráticas aluna levou um CD do Kreu e a professora se
da discussão e da participação, de recusou a colocá-lo, fazendo com que a menina
questionamentos dos pressupostos do senso se retirasse para um canto (PCN, 1998, p. 19).
comum da vida social (...). E os professores
devem ser vistos como pessoas ativamente
Ao perceber o inadequado encaminhamento,
envolvidas nas atividades da crítica e do consciente ou inconsciente disso, a professora
questionamento, a serviço do processo e utiliza daquilo que considera como sua
emancipação de libertação (SILVA, 2007, p. 55). autoridade, mas que em nosso ponto de vista
é visto como autoritarismo, e proíbe a escuta
Assim, se pode verificar que Cultura e a de tal cd além de confiscar (PCN, 1998, p. 19).
sua diversidade estão para além do trabalho
pontual com as datas comemorativas, mas
Obviamente não se pretende aqui contestar
que requer, conforme o PCN (1998, p. 19), um a autoridade do professor, porque é preciso
trabalho valorizado no cotidiano explicitando a que haja a autoridade, mas, conforme nos
diversidade étnica e cultural, compreendendo ensina Taille (1999) fundar a autoridade sobre
suas relações marcadas por desigualdades bases ilegítimas leva ao autoritarismo e à
socioeconômicas, apontando transformações injustiça. Além disso, foi possível verificar que
necessárias.De qualquer modo, não foi o que não há um trabalho que valorize o repertório
se observou no decorrer do ano tanto no que de origem ou da comunidade onde se insere
se refere ao trato do conteúdo Cultura em si, o aluno, mas principalmente que existe um
como nas relações pessoais ocorridas na desrespeito com aquilo que faz parte da vida
sala de aula que, certamente, são reflexos da desse aluno. No estabelecimento de uma
falta de clareza de que tudo é Cultura e de relação autoritária com o aluno, o docente
que é preciso respeitar as diversas culturas nem ao menos estabelece um diálogo em que
dentro da sala de aula (PCN, 1998, p. 19). o aluno possa ser ouvido, em que argumente
sobre suas escolhas, e também não abre
A partir das observações que evidenciaram o um espaço para as crianças se colocarem.
autoritarismo docente, a concepção de cultura Não podem, por exemplo, emitir opiniões,
da escola e também através da consciência sentimentos, contar algo que consideram
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relevantes para complementar os assuntos menos resistentes diante do poder, conforme
tratados na sala de aula, muito menos contribuir nos ensina Foucault (2001): [...] manter o
com seus saberes de origem (TAILLE, 1999). corpo direito (...) O mestre ensinará aos
escolares a postura que estes devem manter
Tais práticas remetem a idéia, que parece tão ao escrever, e a corrigirá seja por sinal seja
distante da escola pública, de Freire (2005) de outra maneira, quando dela se afastarem.
de que esta deveria ser o lugar onde meninos Um corpo disciplinado é a base de um
e meninas aprenderiam a praticar a reflexão, gesto eficiente (FOUCAULT, 2001. P 130).
a justiça, o diálogo, a luta para mudança de
lugar social. Além de ser também o lugar
Tais disciplinas adestradoras dos corpos
em que existiria a parceria entre alunos e como forma de manter o controle sobre os
professores, a prática dessa liberdade por meio alunos e “garantir” a execução das atividades
de conteúdos reais, conectados com as mais propostas, bem como o autoritarismo implícito
diferentes maneiras de viver dos grupos sócio- nas atitudes e nas falas da professora. Assim se
culturais que estão ao redor de tais escolas. verifica que dentro da sala de aula pesquisada
a autoridade máxima, inclusive acima de
Essas aprendizagens, ainda de acordo qualquer lei e do direito de seus alunos como
com Freire (2005), poderiam ocorrer em cidadãos, é a professora, de forma que só se
todas as disciplinas estudadas no 1º ano do pode fazer aquilo que ela acredita ser o correto,
Ensino Fundamental I, visto que não seriam muito embora, em grande parte das cenas
deslocadas de outros temas, a cultura, as acima descritas, é possível verificar sua falta de
aprendizagens da cultura e a sua utilização compromisso com a formação do cidadão, seu
deveriam dar-se no âmbito das disciplinas aluno, e o despreparo e desconhecimento das
mesmas de forma a aprender os conteúdos mais básicas funções da escola que é formar
escolares conectados com o mundo onde para a vida que, a meu ver, é formar um cidadão
se está inserido, refletindo-o (FREIRE, 2005), capaz de mudar o mundo onde está inserido, de
modo a melhorá-lo (FOUCAULT, 2001. P 130).
Essa organização disciplinadora da professora
demonstra a eficácia produtiva que o poder tem
sobre a pessoa, conforme nos ensina Foucault
(2001), visto que tais atitudes têm como
objetivo o adestramento e a obtenção de sua
docilidade que, para a professora, revertem-se
em agente facilitador para executar seu trabalho
como educadora, pois quanto
mais quietas e imóveis
as crianças estiverem,
mais
fácil
será
para ela despejar
os
conteúdos
e
ir
embora s e m
maiores complicações. O que
talvez essa professora desconheça
é que tais práticas afetarão a qualidade
dos cidadãos que ela forma em sua sala de
aula, pois está formando pessoas facilmente
manipuláveis, ou seja, susceptíveis a
dominação e que serão, conseqüentemente,
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AS PRÁTICAS AUTORITÁRIAS E A NÃO-CONSTRUÇÃO DE SABERES:
Além do já descrito as cenas que seguem podem ainda demonstrar o modo de agir da
professora em sala de aula e também como tal autoridade ou autoritarismo, que podem ser
especialmente observados, conforme Aquino (1996) na “normatização (sentados e calados) da
conduta alheia como eixo da relação professor-aluno”, se refletem também nas aprendizagens
dos alunos.
Vejamos:
“Hoje, estava em andamento uma aula que, segundo a professora me informou, se trata da
continuação do Projeto de Identidade iniciado no começo do ano, mas que não continuou
porque as crianças não davam importância e os pais não responderam suas perguntas. Agora,
porém, uma mãe havia conversado com ela porque seu filho não sabia o dia de nascimento e
estava preocupada com isso, então resolveu retomar o assunto.
As crianças ficaram felizes em me ver, conversei com algumas crianças que sentam perto de
mim, mas tivemos que interromper, porque a professora iria iniciar a explicação sobre o que
deveriam fazer:
PRO: Agora vamos ficar quietos e prestar atenção na aula.
Algumas crianças continuavam conversando.
PRO: Eu já não disse que aqui não é a casa de vocês e que vocês devem ficar quietos?
Acham que eu to ligando porque vocês não sabem nem o dia que nasceram (referindo-se ao
aluno cuja mãe foi conversar com ela)... Eu já aprendi tudo que precisava, se não aprendem o
problema não é meu… E continuou...
PRO: E você hein Sr. K., a mamãe vem aqui reclamar que você não sabe o dia que nasceu,
mas você tá aí conversando e andando... Depois essas mães vêm reclamar.
E dirigindo-se a mim:
É que você ainda pensa com o coração e por isso vive com pena desses sujeiras, mas eu nem
ligo, num tô nem um pouco preocupada se sabem ou não, não é problema meu.
Voltou para frente da lousa e começou a explicar que existe o Estatuto da Criança e do
Adolescente que serve para dizer que as crianças têm direitos, mas também várias obrigações
e que o ECA é um tipo de lei das crianças.
PRO: Agora vou passar na lousa umas frases para vocês completarem, copiem com atenção...

Obs. Transcrição produzida pela pesquisadora.
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Conforme Aquino (1996, p.24. apud LIBÂNEO, 1985, p.24), a cena acima reflete o autoritarismo da professora visto que ela “exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula”. Além disso, ainda de acordo com o autor, os conteúdos
são ensinados como verdades absolutas que devem ser absorvidos pelos alunos sem nenhum
questionamento, o que pode ser verificado na fala de professora quando informa que o Estatuto
da Criança e do Adolescente é um tipo de lei das crianças.
Ainda de acordo com Aquino (1996), tal autoridade, entendida como controle disciplinar, é
vista na escola em geral como mantenedora da boa docência. Portanto, ainda de acordo com o
autor, a escola legitima, através de broncas e elogios, a autoridade em sala de aula e marca o
lugar o aluno na instituição, conforme se pode verificar na seguinte citação: “Independente de se
dar pela via da repreensão ou pela via do louvor, o objetivo central é atingir o âmago do lugar discente, reiterando continuamente a subordinação deste ao lugar docente (AQUINO, 1996. P 98).
Além da questão da autoridade, a meu ver, se verifica também a questão do desrespeito da
professora no que se refere as questões levadas a escola pelas famílias dos alunos e também,
novamente, a falta de compromisso com os alunos que está formando, visto que, claramente,
não está preocupada com as aprendizagens que estão fazendo sobre os temas abordados.
Além disso, acho muito difícil que os alunos dessa sala, de fato, construam algum conhecimento acerca do tema tratado, na cena em questão, o ECA, visto que o modo como o assunto foi
colocado não deixou margem para discussões, questionamentos ou contrapontos a serem levantados pelos alunos de modo que, efetivamente, pudessem aprender algo naquela atividade
(AQUINO, 1996. P 98).
Acerca da questão de saber a data do nascimento ou outros dados referentes à própria identidade, o modo como a Projeto Identidade foi retomado, como que uma obrigação porque alguém assim o cobrou, focaram mais cópias a serem feitas do que reflexões acerca dos diversos
acontecimentos particulares e familiares que constroem a identidade do sujeito, suas raízes, sua
História. Tal trecho a seguir demonstra tal fato:
As crianças ficaram copiando as frases, circulei pela sala e após algum
tempo e notei
que a maioria não sabia o que deveria ser feito e informei isso para a professora.
PRO: Parou de anotar coisas em seu diário, se levantou e disse:
PRO: Parece que vocês não entenderam o que tem que fazer como sempre, né? Vocês devem
completar a frase nesse risquinho amarelo e informar o que a frase pede.
Mostrou as frases na lousa e leu cada frase e disse:
PRO: Pronto, agora tratem de fazer!

Obs. Transcrição produzida pela pesquisadora.
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De acordo com Aquino (1996), as características pessoais do professor podem tanto promover quanto inviabilizar os trabalhos.
Além disso, o grau de estimulação do professor parece determinar o interesse dos alunos.
Assim, sob essa perspectiva, se pode questionar e refletir se as práticas acima descritas
de fato contribuíram para aprendizagens sobre a Identidade dos alunos da sala de aula
pesquisada. Ao sentirem-se desestimulados,
os alunos tornam-se apáticos o que faz com
que concluam, os alunos, diante do desestímulo que estar na escola não vale a pena, segundo nos ensina Aquino (1996). Tais sensações, ainda de acordo com o autor, conduzem
ao isolamento do aluno, na impossibilidade
de aprender os conteúdos (AQUINO, 1996).

O oprimido é aquele que está subjugado
pelo outro que tem sobre ele poder, seja financeiro ou intelectual, e que mostra os caminhos que o oprimido deverá seguir, que não
lhe dá a chance, oportunidade de pensar, de
aprender para que possa pensar, refletir sobre
a própria vida, organizar-se a fim de alcançar objetivos. Isso porque tais conhecimentos
ameaçam o opressor, aquele que sobre o oprimido vive, suga. Freire (2005), “diz que ser é
ter à custa quase sempre dos que não têm”.
A prova de tal citação de Paulo Freire, ainda
que inconscientemente executada pela professora, pode ser verificada na seguinte cena:

Assim, a diante das cenas acima citadas e
comentadas, pergunto-me: Quantos alunos
isolados têm dentro da mesma sala de aula?
Um ao lado do outro, todos os dias, sem
consciência do seu próprio isolamento legitimando condutas de dominação que lhe entulham a vida, o conhecimento? Assim escolas
formam, ano após ano, cidadãos incapazes
de participarem ativamente da vida social e
econômica de seu País, ficando a mercê de
uma minoria dominante economicamente, que
dita às regras e normas legitimadas como
única e correta por todos (AQUINO, 1996).

Aluno 2: Não é não eu já fiz sete anos. Como
faz o número sete?

Aluno 1: Tenho seis anos, sou mais velho
que você.

A professora ouviu e me olhou com ar de
riso, levantou-se e disse:
PRO:
Não sabe nem fazer o número
sete, aluno 2?
Não é possível, estas crianças não sabem
nada !

Olha aqui (mostrando o número 7 colado na
parede) este é o número sete. Voltou para o
Essa questão de estar dominado parece-me seu lugar e disse-me:
tão acomodada, tão intrínseca no ser humano
que a própria professora não tem consciência
PRO: Não sei o que eu faço com esses que
de que ela mesma está sob tal dominação como não sabem nada até agora ?
suas atitudes todas refletem e formam cidadãos
que estão e serão dominados pelo sistema
Segundo os conceitos de Freire (2006), todo
das classes economicamente dominantes. Tais aluno carrega consigo algum tipo de conheciafirmações e suas conseqüências podem ser mento prévio de onde a escola deveria “tirar”
constatadas através das palavras de Paulo Frei- os conteúdos escolares, ou seja, a partir do
re (2005), que nos ensina sobre o homem que repertório de seus alunos. Toda pessoa tem
não acredita em si mesmo que: “De tanto ouvi- algum aprendizado dentro de si e é capaz de
rem de si mesmo que são incapazes, que não aprender através da prática da reflexão-ação
sabem nada, que não podem saber que são e do diálogo, o que, a meu ver são condições
enfermos, indolentes, que não produzem em essenciais para a formação do cidadão crítivirtude de tudo isto, terminam por se convencer co e reflexivo capaz de entender e modificar o
de sua incapacidade” (FREIRE, 2006, P. 56). mundo em que vive. No pensamento de Paulo
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Freire tanto os alunos quanto o professor são
transformados em pesquisadores críticos. Os
alunos não são uma lata vazia para ser cheia
pelo professor: “A educação visa à libertação,
à transformação radical da realidade, para melhorá-la, para torná-la mais humana, para permitir que os homens e as mulheres sejam reconhecidos como sujeitos da sua história e não
como objetos (GADOTTI, 1996, p. 5).

quando falam da necessidade da interação e
da valorização de todos os saberes para que
a educação, no sentido mais específico da
palavra, aconteça: “Ninguém educa ninguém.
Ninguém se educa sozinho. Os homens se
educam juntos, na transformação do mundo
(FREIRE, 2005. p. 179). Desse modo:
Nesse processo se valoriza o saber de todos.
O saber dos alunos não é negado. Todavia,
o educador também não fica unicamente no
saber do aluno. O professor tem o dever de
ultrapassá-lo. É por isso que ele é professor e
sua função não se confunde com a do aluno
(GADOTTI, 1996. p. 6).

Além de negar os conhecimentos infantis, a
professora também parece não perceber que
se os familiares de seus alunos não podem
contribuir da maneira que ela solicita para o
Projeto, devido suas limitações da leitura e da
escrita, talvez fosse interessante que ela mudasse a atividade, utilizando-se de recursos, como
Logo se pode dizer que para as cenas acia oralidade, por exemplo, que as famílias domi- ma descritas o saber da professora deveria ser
nassem. Nesse sentido se podem utilizar as ci- considerado, por ela, articuladamente com os
tações de Paulo Freire (2005) e Gadotti (1996) saberes infantis e dos familiares (comunidade),
de forma que, se preciso fosse, ocorressem
mudanças nas atividades da professora para
que alcançasse seu objetivo. Ao invés disso, o
que se viu foi o enquadramento, ou a sua tentativa, dos alunos e seus familiares àquilo que
foi julgado pela professora como método correto para ensinar determinado conteúdo (cópia
da certidão de nascimento para famílias preencherem, por exemplo).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio do estudo do meio, das observações e pesquisas realizadas se cabe ressaltar que o
poder se exerce sim, porém unilateralmente, pois como explicitado, no que se refere as crianças
pequenas, é exercido somente pela professora, parte dominante da sala de aula, de modo que
se pode concluir que nessa circunstância a poder se detém nas mãos docentes, visto que não
é possível exercê-lo de modo a fazer-se prevalecer, sendo sempre a vontade do adulto a que
prevalece.
Outro aspecto importante era o tratamento que a docente dava aos discentes, especialmente
aos mais vulneráveis, sendo que tais formas de tratar não contribuem em nada com a aprendizagem ou o bom relacionamento na sala de aula. Tais atitudes, como foi possível verificar nas
análises das cenas anteriores, constituíam em formas de repressão, depreciação da pessoa,
falta de respeito da pessoa do aluno, entre outras coisas, o que leva a concluir que os discentes
ali presente preferiram calar-se e sujeitar-se as imposições autoritárias da professora, realizando
as tarefas de modo mecânico e usando de subterfúgios para sua execução de modo que não
fossem alvo de falas e repreensões docentes, o que nos leva a concluir também que as relações
interpessoais mantidas na sala de aula pesquisada não contribuíram para o bom resultado do
ensino e também na formação do indivíduo.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

RESUMO: Diante do contexto sobre o tema INCLUSÃO, escrevo este artigo com o objetivo de refletir sobre a prática educativa vivenciada diariamente no cotidiano da educação
infantil na inclusão de crianças com necessidades especiais, possibilitando ao educador
desenvolver um olhar crítico sobre sua atuação e os resultados de suas ações, com o objetivo de conscientizar e promover reflexões sobre a diferença da ação educativa baseada
na afetividade, e na compreensão, das diferenças e nos resultados. No intuito de promover uma indicação de mudança de atitudes e de conceito ,do que seja inclusão e o trabalho
desenvolvido neste ambiente por meio de uma reflexão crítica sobre a ação do educador.

Palavras-chaves: Inclusão; Aprendizagem; Interação; Necessidades Especiais; Superação.
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INTRODUÇÃO

N

a educação brasileira, as crianças que antes eram excluídas da escola regular e colocadas em instituições para deficientes, agora têm o direito garantido por lei à educação e
de frequentar a mesma escola das crianças tidas como ‘’normais’’. Assim, crianças que
apresentam diferentes déficits, sejam eles temporários ou crônicos, graves ou leves, devem ser
inseridos no ensino regular). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394, em 1996,
assegurou que a criança deficiente física, sensorial e mental, pode e deve estudar em classes
comuns.
Dispõe em seu art. 58, que a educação escolar deve situar-se na rede regular de ensino e determina a existência, quando necessário, de serviços de apoio especializado. Como também recursos como classes, escolas ou serviços especializados quando não for possível a integração
nas classes comuns. O art. 59 contempla a adequada organização do trabalho pedagógico que
os sistemas de ensino devem assegurar a fim de atender as necessidades específicas, assim
como professores preparados para o atendimento especializado ou para o ensino regular, capacitados para integrar os educando portadores de necessidades especiais nas classes comuns.
A efetivação da inclusão exige a superação de vários desafios, tais como: estabelecimento de
novas formas pedagógicas, capacitação dos professores para saber lidar com diferentes problemáticas, os alunos e a própria criança deficiente precisa participar ativamente de seu processo
de inclusão. Entretanto para zelar pelas crianças que necessitam de atenção especial na educação regular é preciso criar uma rede de apoio que envolva (todos os atores) ou especialistas
como: psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, dentista e outros.
Dessa forma, a concepção de aprendizagem é tida como um processo que sempre inclui relações entre indivíduos, na qual a interação do sujeito com o mundo se dá pela mediação feita por
outros sujeitos. É por meio da inclusão que a criança desenvolve a linguagem, o pensamento, a
socialização, a iniciativa e a autoestima, preparando-se para ser um cidadão capaz de enfrentar
desafios e participar na construção de um mundo melhor independente das diferenças. A escola
deve ser capaz de atender seus alunos em suas especialidades e singularidades e isso é válido
para todos, não só para os que possuem algum déficit. Afinal, todas as pessoas apresentam diferentes características, se sobressaem em algumas áreas e apresentam dificuldade em outras,
e isso precisa ser respeitado e levado em conta na hora da aprendizagem e do convívio social.
A participação dos pais é fundamental para o desenvolvimento, aprendizagem e interação da
criança no contexto escolar. Visto que a inclusão não se limita a colocar a criança dentro da escola, é preciso que ela consiga interagir de acordo com suas potencialidades com outras crianças. Salientamos que é essencial a compreensão de que a inclusão e integração de qualquer
cidadão com necessidades especiais ou não, são condicionadas pelo seu contexto de vida, ou
seja, dependem das condições sociais, econômicas e culturais da família, da escola e da sociedade. E mais importante é que educar é um ato de amor, no qual o professor tem que ir além do
conhecimento teórico, pois é preciso percepção e sensibilidade para identificar as necessidades
dos alunos. Com base nessas premissas iniciais, buscamos tecer algumas reflexões a partir da
pesquisa realizada em uma Escola da cidade do Salvador que atende a crianças com necessidades especiais.
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REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE
INCLUSÃO
Entende-se por educação especial a
educação dirigida aos portadores de
necessidades especiais mental, auditiva, visual,
física múltipla e portadores de altas habilidades.
A deficiência refere-se à perda, anormalidade
de estrutura ou função de toda a alteração do
corpo ou da aparência física, de um órgão ou
de uma função, qualquer que seja a sua causa.
A incapacidade refere-se à restrição de
atividades em decorrência das consequências
de uma deficiência em termos de desempenho
e atividade funcional do indivíduo e que
representam as perturbações ao nível da
própria pessoa. “Desvantagens referem-se à
condição social de prejuízo que o indivíduo
experimenta devido a sua deficiência e
incapacidade, as desvantagens refletem a
adaptação do indivíduo e a interação dele com
seu meio’’ (AMARAL; AQUINO, 1998, p. 24-25).

A escola inclusiva deveria ser chamada de
escola para todos, pois esta sim está aberta
totalmente para que qualquer pessoa possa
ter uma educação digna, sem ser necessário
estudar em uma “escola especial’’, uma escola
que abrigue as diferenças e se enriqueça com
elas, portanto, a inclusão deve ser defendida
e investida”. A Lei de Diretrizes e Bases da
educação nacional 9394/96 (LDB) e o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), afirma
que é incumbência dos docentes zelar pela
aprendizagem do aluno com necessidades
especiais na modalidade de educação escolar,
oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino (MANTOAN, 2005, p. 24-26).
Entretanto, promover a inclusão apesar de
ser um dever das escolas expresso em lei está
bem longe de alcançar o objetivo maior que
é garantir a todas as crianças portadoras de
alguma deficiência uma escola acolhedora,
de qualidade que supra suas necessidades,
pois a estrutura de ensino está montada para
receber um aluno ideal, com suportes padrões
de desenvolvimento emocional e cognitivo.
E incluir as crianças da educação infantil,
garantindo-lhes o direito à educação, demanda
romper paradigmas educacionais vigentes
na maioria de nossas escolas. A educação
inclusiva é uma tendência internacional
deste final de século. É considerada escola
inclusiva aquela que abre espaço para
todas as crianças, abrangendo aquelas com
necessidades especiais (MANTOAN, 2005).

No contexto da inclusão educacional de
crianças com necessidades especiais é
fundamental que a criança seja vista como
criança, não lhe negando sua diferença ou
característica orgânica, mas nunca se deve
supervalorizar esse fator e resumir uma ação a
uma única característica, principalmente aquele
que deprecia uma pessoa ao diferenciá-la diante
das demais. Na escola inclusiva professores
e alunos aprendem uma lição que a vida
dificilmente ensina: respeitar as diferenças, esse
O principal desafio da escola inclusiva
é o primeiro passo para construir uma sociedade
mais justa’’ (MANTOAN, 2005, p. 24-26). é desenvolver uma pedagogia centrada
na criança capaz de educar a todas, sem
A autora Maria Teresa Mantoan, é uma das discriminação respeitando suas diferenças,
maiores defensoras da educação inclusiva no uma escola que dê conta da diversidade das
Brasil, e crítica convicta das chamadas escolas crianças e ofereça respostas adequadas, a
especiais, a mesma ressalta na entrevista as suas características e necessidades solicitando
grandes lições para professores e alunos, apoio de instituições e especialistas quando
na qual a tolerância, respeito e solidariedade isso se fizer necessário. É uma meta a ser
são atitudes importantes na busca de uma alcançada por todos aqueles comprometidos
sociedade mais justa, em que todas as com o fortalecimento de uma sociedade
pessoas realmente serão iguais perante a lei. democrática, justa e solidária (MANTOAN, 2005)
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Um requisito para que a inclusão educacional
ocorra de forma satisfatória, é o professor ser
criativo, buscar cada vez mais conhecimentos,
ampliando seu repertório de ações e recursos
para satisfazer as diferentes necessidades que
advêm da diversidade de pessoas inseridas
numa sala de aula, porque nem sempre é
possível atender as especificidades inerentes
a cada aluno seja ele com ou sem deficiência.
Afinal, um professor predisposto à docência
não consegue se acomodar com as coisas
prontas e resolvidas, ele se incomoda diante de
um desafio, de algo que exige dele um maior
empenho e compromisso (MANTOAN, 2005).

ser de grande valia na atuação num ambiente
inclusivo: registros diários, portfólio, arquivos de
atividades, impressos e reflexões significativas
das crianças (NOVA ESCOLA, 2005).

E diante da inclusão educacional de crianças
com necessidades especiais é essencial
que o professor busque inovar-se, adquirir
sempre mais conhecimento, pois todo o
conhecimento que viermos a adquirir no dia a
dia no contexto da educação inclusiva em sala
de aula no atendimento a essas crianças será
sempre pouco, porque todos os dias estarão
nos reciclando. As atividades realizadas
neste tipo de trabalho devem ser abertas e
diversificadas, além de flexibilizado para a
abordagem em vários níveis de compreensão,
entendimento, apropriação e desempenho
nessas
atividades
(MANTOAN,
2005).

Por isto é importante a formação do
professor, na capacitação continuada para
que se tenha um suporte necessário para
modificar práticas retrógradas e reconstruir o
ato de ensinar e aprender. “A socialização da
criança não só ativa e exercita suas funções
psicológicas, como é a fonte do surgimento
de uma conduta determinada historicamente”.
A relação social é a fonte do desenvolvimento
dessas funções, particularmente na criança
deficiente mental’, (NOVA ESCOLA, 2005).

Nunca se deve evidenciar ou comparar alunos
que possuem habilidades e potencialidades
diferenciadas, o ideal é elogiar e incentivar
os aspectos positivos construídos por todos,
porém essas atividades podem ser enriquecidas
por debates, pesquisas em grupo, registros
escritos e falados, dinâmicas, filmes, músicas
e vivências grupais (NOVA ESCOLA, 2005).
Os conteúdos deverão ser trabalhados
gradativamente sem cobranças e limitações, a
avaliação para este ensino deverá ser processual
e um dos aspectos a ser observado é o processo
dos alunos no tratamento das informações e
participação na vida social, devem-se evitar
os métodos quantitativos e classificatórios e
também trabalhar para que o aluno faça sua
autoavaliação, alguns instrumentos poderão
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O processo de ensino-aprendizagem de
educando com ou sem deficiência ocorre
num processo de respeito, diálogo e trocas
de vivências, pois se o educador conseguir
propiciar a seu educando um ambiente saudável,
estimulante e facilitador da aprendizagem, não
haverá no ambiente escolar deficiências nem
diferenças, mas haverá uma prática pedagógica
diferenciada
(NOVA
ESCOLA,
2005).

A sua exclusão do meio social lhe traz
complicações secundárias na forma de um
desenvolvimento social insuficiente, com
considerável prejuízo na aprendizagem e,
consequentemente,
no
desenvolvimento.
Por isso, a escola, espaço interativo por
excelência, tem um importante papel no
desenvolvimento, oportunizando a integração
social, impulsionando a aprendizagem,
criando
zonas
de
desenvolvimento
proximal, propiciando as compensações
ás deficiências (NOVA ESCOLA, 2005).
A aprendizagem da linguagem é a condição
mais importante para o desenvolvimento
mental, porque, naturalmente, o conteúdo
da experiência histórico-social, não está
consolidado somente nas coisas materiais;
está generalizado e reflete-se de forma verbal
na linguagem. Ou seja, levar em consideração
a produção da linguagem significa estudar o
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portador de deficiência como sujeito da e na
história, sujeito produtor de textos, autor da sua
palavra. Nesse sentido, o conhecimento, da
educação especial é dialógico, é acontecimento,
é encontro (NOVA ESCOLA, 2005).

A REALIDADE DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA NO BRASIL NA ESCOLA
REGULAr
No Brasil o aluno com deficiência está
matriculado na escola regular comum, mas
dependendo da sua necessidade pode precisar
frequentar também uma escola especial para ter
atendimento educacional especializado. AEE –
Atendimento Educacional Especializado pode
acontecer fora da escola regular. Por isso, as
escolas especiais ainda existem e são mantidas.

Esse documento, entre outras metas e
propostas inclusivas, estabelece a nova função
da Educação especial como modalidade de
ensino que perpassa todos os segmentos da
escolarização (da Educação Infantil ao Ensino
Superior); realiza o atendimento educacional
especializado (AEE); disponibiliza os serviços
e recursos próprios do AEE e orienta os alunos
e seus professores quanto à sua utilização
nas turmas comuns do ensino regular.
Ou seja, o aluno com deficiência está
matriculado na escola regular, mas tem a
sua disposição o Atendimento Educacional
Especializado para qualquer necessidade
específica que a escola regular não consiga
contemplar durante sua jornada escolar,
da educação infantil ao ensino superior.

QUEM É O PÚBLICO ALVO DA
“O quadro a seguir mostra como
EDUCAÇÃO ESPECIAL?
podemos entender e ofertar os serviços de
educação especial, como parte integrante
O PNE considera público alvo da Educação
do sistema educacional brasileiro, em
todos os níveis de educação e ensino” especial na perspectiva da Educação inclusiva,
(Parecer
CNE/CEB
Nº
17/2001). educandos com deficiência intelectual,
física, auditiva, visual e múltipla, transtorno
O atendimento educacional especializado da global do desenvolvimento (TGD) e altas
escola especial não substitui a escola comum. habilidades. Em 2013, com o DSM-V, o
Segundo Mantoan, a educação especial não termo TGD foi substituído por Transtorno do
substitui mais o ensino comum para pessoas Espectro Autista (TEA) ou apenas Autismo.
com deficiência e com superdotação. Essa
NECESSIDADES EDUCACIONAIS
mudança foi substancial, pois antes existia um
sistema paralelo de ensino para o qual iam as
ESPECIAIS
crianças, até mesmo sem deficiência, para ter
uma educação substitutiva. A escola especial
Se o aluno apresentar necessidade
complementa e apoia o ensino regular na específica, decorrente de suas características
formação de alunos com necessidades especiais. ou condições, poderá ter, além dos princípios
comuns da Educação na diversidade,
A parceria entre a Escola Comum e as recursos diferenciados identificados como
Escolas Especiais ou Centros de Atendimento necessidades educacionais especiais (NEE).
Educacional Especializado não acontece
por acaso. Isso está previsto pelo MEC na
O aluno poderá ter apoios de caráter
Política Nacional de Educação Especial. especializado, de acordo com suas
necessidades. No caso de:
No Brasil, a regulamentação mais recente que
norteia a organização do sistema educacional é o
Deficiência Visual e Auditiva: o ensino
Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020). de linguagens e códigos específicos de
comunicação e sinalização (ex: LIBRAS,
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Braille);
Deficiência Intelectual: mediação para o
desenvolvimento de estratégias de pensamento
(Ex: comunicação alternativa);
Deficiência Física: adaptações do material
e do ambiente físico (ex: cadeiras, tecnologia
assistiva);
Transtorno Global do Desenvolvimento
(autismo): estratégias diferenciadas para
adaptação e regulação do comportamento
(ex: ABA, TEACCH, comunicação alternativa);

Art. 59. Os sistemas de ensino
assegurarão aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específicos, para
atender às suas necessidades;
[…]
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;

Altas Habilidades: ampliação dos recursos
Por isso é importante que o professor de apoio
educacionais e/ou aceleração de conteúdos. tenha uma formação profissional específica
para as necessidades do aluno que irá atender.
Sendo assim, a escola regular embora
tenha a obrigação de receber todos os
Se o aluno é autista, esse professor de
alunos, ela fica isenta de ensinar por apoio deve entender de autismo e métodos
exemplo Libras para um aluno surdo, por de intervenção como o ABA, por exemplo.
exemplo. O trabalho de ensinar linguagens
e códigos específicos fica a cargo do AEE.
Se o aluno é surdo, o professor de apoio
deve ser um intérprete de LIBRAS. É de
Caso o professor seja regente da escola regular bastante importância saber que, no caso
souber Libras, o aluno surdo terá uma experiência do aluno surdo, não é o professor de apoio
de aprendizagem muito mais satisfatória. que vai ensinar LIBRAS. A responsabilidade
por ensinar LIBRAS será do Atendimento
Mas e se o professor não souber Libras?
Educacional Especializado, porém o professor
O aluno terá direito a um profissional de apoio vai ajudar o aluno surdo usando
especializado para acompanhá-lo durante as LIBRAS para aprender o currículo proposto
aulas.
pela escola. A educação inclusiva não é a
escola comum sozinha, e sim de uma parceria
Qual é a função de um professor de apoio? entre a escola comum, o professor de apoio
O professor de apoio acompanha o aluno com e o atendimento educacional especializado.
deficiência na sala de aula comum, ajudando
a fazer uma ponte entre o AEE e a escola.
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NA

PERSPECTIVA DA INCLUSÃO

No caso de um aluno cego, por exemplo,
o professor de apoio irá ajudar o aluno com
O Projeto Político Pedagógico – PPP – de
o braille dentro da sala de aula comum. uma escola é o instrumento orientador, que
define as relações da escola com a comunidade
De acordo com a Lei nº 9.394/1996 (Lei na qual está inserida e vai atender. É o
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) projeto pedagógico que orienta as atividades
já havia previsto que os profissionais escolares revelando a concepção da escola
especializados
nos
seguintes
termos: e as intenções da equipe de educadores.
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Com base no projeto pedagógico a
escola organiza seu trabalho; garante
apoio administrativo, técnico e científico
às necessidades da Educação inclusiva;
planeja suas ações; possibilita a existência
de propostas curriculares diversificadas
e abertas; flexibiliza seu funcionamento;
atende à diversidade do alunado; estabelece
redes de apoio, que proporcionam a
ação
de
profissionais
especializados,
para favorecer o processo educacional.

OS 3 MAIORES DESAFIOS DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Fortalecer a formação dos professores:

para entender a inclusão, os direitos do
aluno e os deveres da escola e do Estado, estabelecendo assim alvo, uma meta a
ser alcançada, tanto para o professor quanto para a escola. Todos precisam entender
porque a diversidade é importante, que é
sim possível incluir e onde, quando, como,
com quê e com quem devemos ajudar nosNão basta que a escola receba a matrícula sos alunos.

de alunos com necessidades educacionais
especiais, é preciso que ofereça condições para
a operacionalização desse projeto pedagógico
inclusivo. A inclusão deve garantir a todas as
crianças e jovens o acesso à aprendizagem
por meio de todas as possibilidades de
desenvolvimento que a escolarização oferece.

Criar uma rede de apoio: entre alunos,
docentes, gestores escolares, famílias e
profissionais especializados (fisioterapeutas,
psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos
e médicos. Todos devem estar envolvidos no
processo, trabalhando como uma equipe para
proporcionar ao aluno a melhor experiência
As mudanças são imprescindíveis, dentre elas escolar (e de vida) que ele possa ter.
a acessibilidade da infraestrutura; a introdução
de recursos e de tecnologias assistivas; a oferta
Reestruturação: eliminação das barreiras
de profissionais de apoio, formas de avaliação, arquitetônicas (físicas) e barreiras no
currículo adaptado entre outras coisas. Na currículo (pedagógicas), como propostas
sala de aula que acontece a concretização curriculares diversificadas, flexíveis e abertas.
do projeto pedagógico – elaborado nos Para isso é preciso entender também as
diversos níveis do sistema educacional. possibilidades das tecnologias assistivas.
Vários fatores podem influenciar a dinâmica
da sala de aula e a garantia do processo
de ensino e aprendizagem. Planejamentos
que contemplem regulações organizativas
diversas, com possibilidades de adequações
ou flexibilizações têm sido uma das alternativas
mais discutidas como opção para o rompimento
com estratégias e práticas limitadas e
limitantes. Dentre todos os fatores, parece
unânime entre os especialistas, que a formação
de professores para a inclusão é primordial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos considerar que a Educação Inclusiva pode ser compreendida como uma reviravolta
institucional que consiste no fim do iguais x diferentes, normais ou deficientes, ou seja, a Educação Inclusiva é uma educação voltada para a cidadania global, livre de preconceitos e que
reconheça e valorize as diferenças.
As diferenças sempre existiram, mas na educação inclusiva elas precisam ser reconhecidas e
valorizadas, sem preconceito.
A inclusão prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos,
sem exceção, que necessitam, devem frequentar as salas de aula do ensino regular.
O radicalismo da inclusão exige uma mudança de paradigma educacional. É o fim da subdivisão Ensino Especial x Ensino Regular. As escolas inclusivas atendem às diferenças sem discriminar, sem trabalhar à parte com alguns alunos, sem estabelecer regras específicas para se
planejar, para aprender, para avaliar.
Para uma melhor definição de escola inclusiva precisamos entender a diferença entre educação especial e educação inclusiva. Podemos entender que a inclusão é um movimento mundial
de luta das pessoas com deficiências e seus familiares na busca dos seus direitos e lugar na
sociedade. A luta da inclusão vem ao longo dos anos, buscando a não exclusão escolar e propondo ações que garantam o acesso e permanência do aluno com deficiência no ensino regular.
Precisamos fazer algo para que a inclusão realmente aconteça. É necessário identificar o problema, fornecer soluções, e o mais importante é o comprometimento dos educadores em fazer
a diferença e realmente fazer a inclusão, usando de recursos físicos e os meios materiais para a
efetivação de um processo escolar de qualidade.
Devemos dar prioridade ao desenvolvimento de novas atitudes e formas de interação na Escola, exigindo mudanças no relacionamento pessoal e social e na maneira de se processar a
aprendizagem.
Concluímos deste modo que o processo de inclusão ocorre a partir da condição que se dá
ao aluno e à turma na qual está incluso, a partir de condições de estrutura física, suportes de
serviços psicopedagógicos, serviços técnico-pedagógicos e administrativos, programações comemorativas, culturais, desportivas, etc., que interagem e dão sustentação ao processo que se
desencadeia na sala de aula e tem como atores os alunos e professor.
Essas ações são fundamentais para a construção de uma educação que atenda às necessidades, às possibilidades e ao interesse do conjunto da população escolar brasileira. Para isso,
todavia, precisa de profissionais da educação responsáveis e competentes não só do ponto de
vista pedagógico, mas também profissionais que não sejam desvinculados dos condicionamentos político-sociais.
É importante frisar que um ambiente amoroso e estimulante, intervenção precoce e esforços
integrados de educação irão sempre influenciar positivamente o desenvolvimento desta criança.
Afinal, as diferenças não podem ser obstáculos nas nossas relações sociais e temos que saber
respeitá-las. Mas também, não podemos deixar de reconhecer a sua existência.
Entendemos que a escola inclusiva é benéfica não somente para aquelas crianças que têm
necessidades educacionais especiais, mas, sim para todas as crianças. Visto que na medida em
que a escola proporciona a todos seus alunos a oportunidade de conviver
com a diversidade e com as diferenças, está preparando os alunos para
a vida em sociedade.
Afinal, na educação inclusiva não se espera que a pessoa com deficiência se adapte a escola, mas que esta se transforme de forma a
possibilitar a inserção desse aluno especial. E para isso acontecer é
preciso despertar a consciência e a dedicação de todos os envolvidos nessa questão, sem preconceitos, sem distinção de raça, classe,
gênero ou características pessoais para que a escola se torne aberta
às diferenças e competente para trabalhar com todos os educando. A
Educação Inclusiva no Brasil continua em fase de implementação.
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AS MUDANÇAS NA GRADUAÇÃO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

RESUMO: Considera-se que desde a época de 1980, a Educação Física vem sofrendo várias influências e modificações no que diz respeito a currículo e formação. Esse artigo visa relatar a recente
mudança que ocorreu na área, separação da licenciatura plena em bacharelado e licenciatura, mostrando algumas influências que marcaram a área desde a década de 1980 e como objetivo secundário, traçar um paralelo vinculando à sua História, determinando assim as principais influências.

Palavras-chaves: Bacharelado; Educação-Física; Licenciatura; Separação.
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INTRODUÇÃO

P

ara que se possa entender a atual formação profissional, devemos analisar a trajetória
pela qual a Educação Física passou para chegar ao que é hoje. Moreira (2002, p. 09)
apud Dacosta (1999) afirma que:

A Educação Física apresentou suas primeiras manifestações na Grécia Antiga, sendo sua
história, confundida com a Filosofia da Educação e a Pedagogia. As descrições curriculares
estavam baseadas nos exercícios corporais, com o objetivo de aumentar a força moral e física,
surge aqui um dos primeiros modelos de formação para pessoas que quisessem atuar com a
Educação Física (DACOSTA 1999 apud MOREIRA 2002, p.09).

Segundo Herold Júnior (1997), na passagem da sociedade feudal para a sociedade moderna,
já havia preocupação com o corpo, com a finalidade de obediência e disciplina. A importância
em se conceber um novo homem para a sociedade que nascia era importante fundamentalmente no âmbito da educação. Neste sentido, recomendava-se que as crianças fossem educadas
longe dos pais. Locke (1986) ao falar sobre educação apresenta a seguinte consideração:
Mostra que esta educação, ou seja, a nova educação que estava nascendo, deve instrumentar
com qualidades físicas, intelectuais e morais úteis para produzir sua existência, já que não pode
ser mais garantida por herança. No lugar da ociosidade, o trabalho, no lugar da escolástica, o
conhecimento útil (LOCKE 1986 apud HEROLD JÚNIOR, 1997, p. 64).
Com base no citado acima, Herold Júnior (1997) afirma que a criança é livre e capaz de agir.
Assim a educação do corpo e o fortalecimento dos músculos por meio de exercícios e jogos são
coisas demasiadamente importantes. Observamos ainda uma crítica incisiva aos privilégios de
nascimento absoluto, originando o pensamento liberal. A instrução deve ser um meio e não um
fim, ou seja, a instrução deve preparar o indivíduo para o mundo e não constituir-se num simples
adorno.
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PRIMEIROS PASSOS NA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Educação Física é um ramo pedagógico
que envolve motricidade humana, ou a ciência
da compreensão e explicação da conduta
motora humana. (CASTELLANI, 1994, p. 23).
A Educação Física ao longo dos anos passou
por várias mudanças, fundamentalmente no
que diz respeito a sua implantação como
formação profissional de nível superior. Para
se falar em mudança de currículo, é preciso
traçar um paralelo entre a história, resgatando
fatos e acontecimentos importantes que
consequentemente influenciaram para a
Educação Física chegar ao que é atualmente, no
sentido de mudanças que ocorreram nos cursos
atualmente, devido à nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), que atingiu todas as
áreas da educação, sendo responsável por toda
a Educação Básica, incluindo a de nível superior.
De acordo com Anderaós (1998, p, 13), a
partir de 1970, a área da Educação Física tem
sido alvo de diversas discussões em nosso
país, fundamentalmente no que diz respeito a
currículos e formação do Licenciado e Bacharel.

Essa nova proposta irá conferir aos
currículos a flexibilidade reclamada durante
a vigência da resolução Conselho Federal
de
Educação
(CFE)
n.69/69(currículo
mínimo) e transferir a responsabilidade do
CFE para as Instituições de Ensino Superior
(IES) na elaboração da estrutura curricular.
Resultou que a Resolução n. 03/87, eliminou
o currículo mínimo existente, ampliando assim
a carga horária de 1800h/ano para 2880 h/
ano, ou seja, a duração do curso passou
de três para quatro anos, com isso todas as
instituições de ensino tinham o prazo de trinta
meses para implantação do quarto ano na grade
dos cursos e adequação de carga horária.

A EDUCAÇÃO FÍSICA DIANTE DA
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), de acordo com Castellani (1998, p. 32),
foi a grande responsável, pela transformação
da Educação Física em Curso Superior. Sendo
obrigatório à disciplina Educação Física na
Educação Básica, automaticamente tornouse necessário professores regularizados,
que frequentaram o Curso Superior, para
atuarem na escola, que é o curso de
licenciatura com duração de três anos.

Reuniões foram realizadas em 1979, no
Rio de Janeiro, 1981 em Florianópolis,
em 1982 Curitiba, todas com o intuito de
refletir sobre a Resolução 69/69 que fixava
A
LDB
possibilita
às
Instituições
a duração mínima, o currículo obrigatório e
a estrutura dos cursos de Educação Física demonstrarem competência para elaboração
que já não atendia mais as necessidades do projeto pedagógico e curricular de
da área. (Documenta 315 Brasília 03/87). seus cursos, com ampla liberdade para
interagir com as peculiaridades regionais,
Em 1987, com a promulgação do parecer com o contexto institucional, com as
CFE n.03/87, foi estabelecido a criação demandas do mercado de trabalho e com
do bacharelado em educação física. as características, interesses e necessidades
Nessa proposta, os saberes anteriormente da comunidade. (Parecer Nº. 0058/2004).
divididos entre as matérias básicas e
Diante disso, surge então o curso de
profissionalizantes localizadas dentro dos
núcleos de fundamentação biológica, gímnico Bacharelado em Educação Física, com o
desportiva e pedagógica, assumem uma nova objetivo de formar profissionais capacitados
configuração, tendo como fundamento da para o trabalho fora da escola. No contexto
distribuição dos saberes na estrutura curricular. de reorganização, a Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação,
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no uso da prerrogativa legal de deliberar
sobre diretrizes curriculares propostas para
os cursos de graduação, desencadeou amplo
processo de reestruturação da concepção e da
organização curricular dos cursos superiores,
por meio da Lei 9.394/96, atendendo assim
à necessidade de revisão da tradição que
burocratiza os cursos e se revela incongruente
com
as
tendências
contemporâneas
(PARECER CNE/CES Nº 0058/2004).

E que a prática não é apenas o fazer pelo
fazer, pois envolve corpo, movimento e
cultura, merecendo uma atenção especial
no que diz respeito à teoria e prática.

Art. 62. A formação de docentes para atuar
na educação básica far-se-á em nível superior,
em curso de licenciatura, de graduação plena,
em universidades e institutos superiores
de educação, admitida, como formação
mínima para o exercício do magistério na
Principais tópicos da Lei de Diretrizes e educação infantil e nas quatro primeiras
Bases da Educação Nacional (LDB), nº9. séries do ensino fundamental, a oferecida
394, de 20/12/1996 relacionados ao curso em nível médio, na modalidade Normal.
de Educação Física são os seguintes:
O atual curso de Licenciatura plena em
educação física, com duração de três anos,
TÍTULO VI - DOS PROFISSIONAIS DA
habilita o profissional a atuar na área escolar,
EDUCAÇÃO
ou seja, na educação infantil, nos dois ciclos
Art. 61. A formação de profissionais da do ensino fundamental e no ensino médio,
educação, de modo a atender aos objetivos dos
diferentes níveis e modalidades de ensino e as
características de cada fase do desenvolvimento
do educando, terá como fundamentos:
I - a associação entre teorias e práticas,
inclusive mediante a capacitação em serviço;
II - aproveitamento da formação e experiências
anteriores em instituições de ensino e outras
atividades;
Diante do artigo 61 e seus dois incisos,
pode-se entender que o profissional formado
em Licenciatura, pode aproveitar experiências
anteriores vivenciadas por ele e tirar proveito
para uma possível complementação no
curso de Bacharelado em Educação Física.
Fundamentalmente no inciso número
um totalmente relacionado com a área,
no sentido que o curso de nível superior
não é voltado somente para a prática
tendo uma associação de teoria e
prática, que com certeza será aprimorada
com a prática no dia a dia do profissional
e ou professor de Educação Física.
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diferente de qualquer curso que envolva
mais habilitações. No curso de pedagogia,
cada graduação corresponde a um objetivo,
por exemplo, pedagogia com ênfase em
administração escolar, normal superior etc.
Já na área de Educação Física, existem
somente duas habilitações Licenciatura (área
escolar) e Bacharelado (área não escolar).

LICENCIATURA E BACHARELADO
Na maioria dos cursos de nível superior, de
acordo com as normas contidas na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB), há uma
diferenciação entre Licenciatura e Bacharelado,
no que diz respeito a seu campo de atuação.

A Licenciatura permite a atuação docente
Art.63. Os institutos superiores de educação no ramo escolar, ou seja, professor de
manterão:
educação física. O Bacharel por sua vez,
pode atuar em áreas não escolares, como
I - cursos formadores de profissionais avaliação física, coordenação, supervisão,
para a educação básica, inclusive o curso consultoria etc (SADI, 2005, p. 39).
normal superior, destinado à formação de
docentes para a educação infantil e para
Essa separação do Curso de Licenciatura
as primeiras séries do ensino fundamental; Plena para Licenciatura e Bacharelado promoveu
uma revisão e reflexão das atitudes docentes
II - programas de formação pedagógica para em relação ao ensino, orientando a tônica do
portadores de diplomas de educação superior processo de formação profissional para uma
que queiram se dedicar à educação básica; população mais ciente de suas necessidades e
direitos, atualizando os conteúdos e programas
III - programas de educação continuada para os das disciplinas, formando profissionais mais
profissionais de educação dos diversos níveis; conscientes em relação à sua prática profissional.
Art.64. A formação de profissionais de
educação para administração, planejamento,
inspeção,
supervisão
e
orientação
educacional para a educação básica,
serão feitos em cursos de graduação em
pedagogia ou em nível de pós-graduação, a
critério da instituição de ensino, garantida,
nesta formação, a base comum nacional.
Embasado nos artigos 63 e 64 da LDB, os
profissionais que atuam fora da área escolar,
no curso de Bacharelado, coordenação,
supervisão, avaliação física etc, deverão fazer
o curso de Licenciatura que os habilitam a
trabalhar na área escolar, sem esquecer que
a prática pedagógica em ambas as áreas,
seja de Licenciatura ou Bacharelado é muito
importante para que o futuro profissional não
limite sua ação à já superada visão tecnicista
da educação física e sim a qualidade de
vida independente da área de atuação.

Silva (2003, p. 02), afirma que as práticas
pedagógicas em relação ao objetivo
de promoção do desenvolvimento e
amadurecimento pessoal do estudante, bem
como a sensibilização para as atividades
profissionais da área, poderão ser inseridas
nas disciplinas curriculares e desenvolvidas
ao longo do curso, ou seja, do primeiro ao
último ano de curso. Além da realização dos
estágios, a formação profissional passa a
contemplar o que se denominou de atividades
complementares, visando o enriquecimento de
seus conhecimentos para a prática profissional.
Por outro lado, de certa forma as Diretrizes
Curriculares estão encaminhando mudanças
significativas, tanto para a licenciatura quanto
para o bacharelado, Silva ressalta que:
A Legislação que hora está posta, permite
criatividade e ousadia por parte das Instituições
formadoras, permitem que as Instituições
de Ensino Superior não se limitem à adaptar
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suas grades, oferecendo oportunidade de
que amplas e substanciais transformações
sejam propostas. Resta saber, no entanto,
quantas e quais delas aceitaram o desafio da
promoção de um ensino mais significativo para
os alunos e engajado com as necessidades
mais urgentes e importantes das comunidades
a que atendem (SILVA, 2003, p.02).
De acordo com Silva (2003), a tarefa do
docente não se esgota e não se limita à
preocupação estrita com a disciplina que
ministra e com sua relação particular com os
alunos. Assim, o foco de atenção da formação
e do currículo da Educação Física deveria
estar pautado no estudo do homem em
suas necessidades como ser humano e que
sirvam para melhorar sua qualidade de vida.

PROFESSORES INICIANTES
Giovanni e Guarnieri (2010) citam estudos
como os de Guarnieri (1996), Freitas (2002),
Chartier (2005), Ferreirinho (2004 e 2009),
Knoblauch (2008) e Penna (2007) que apontam
a necessidade de articulação entre o momento
da formação inicial e a profissionalização
e trazem como resultado as fundamentais
características e dificuldades dos professores
iniciantes na carreira do magistério, são elas:
Iniciantes são encaminhados para locais de
vulnerabilidade social mais acentuada (escolas
situadas em favelas, bairros distantes). Ingressar
na carreira e permanecer nela implica assumir
essas “escolas de passagem”. Status na carreira
se adquire ao garantir estabilidade funcional,
mas até lá os iniciantes têm que brigar por
direitos e horários com docentes mais antigos,
assumindo turmas que ninguém quer, pois no
processo de atribuição de turmas, professores
mais antigos usam de poder para garantir
privilégios sonegando informações sobre os
alunos, escolhendo os melhores horários;

comunidade e só com o tempo, experiência
e reconhecimento assume turmas melhores.
Aprendizado com colegas de profissão
(regras, normas, comportamentos, maneiras
de pensar) se dá de modo sistemático,
a escola não se organiza para isso,
muitas vezes são alunos que informam as
professoras sobre horários, locais, rotinas;
Os saberes práticos que circulam não são
questionados pelas iniciantes, mas incorporados,
elas se adaptam aos esquemas de trabalho
da escola e não conseguem questionar o
autoritarismo da escola, equipe dirigente e pares;
Aceitar estratégias de controle, imposição,
silêncio frente ao poder são aspectos já
presentes na origem familiar das professoras
e na escola mantidos pelas professoras
iniciantes na sua socialização profissional, a
moral do esforço (aliar trabalho e estudo, ser
batalhador, mostrar empenho pessoal) também
está na origem social dessas docentes,
que transferem isso para os alunos, com as
práticas de civilizar, moralizar, disciplinar as
crianças em detrimento da função de ensinar;
Percepções sobre o entorno das escolas,
bairros em condições de pobreza, tipo de
clientela, diferenças, condições físicas, higiene,
vestuário, comportamentos, condições da
escola, das famílias e participação dos pais
provocam grande impacto nas professoras.
Dependendo da escola as professoras
dizem que ensinam boas maneiras;

Relações de desigualdade marcantes
(capital econômico e cultural) mostram que os
iniciantes estão despreparados para atender
outro tipo de aluno que não aquele que se
aproxima do idealizado (com suporte familiar,
motivação, esforço, interesse em aprender).
O processo de socialização das professoras
A lógica interna da organização escolar traz (origem familiar, escolarização, formação
implícita a configuração da trajetória profissional recebida) reforça essa idealização e a formação
do professor: inicia assumindo turmas difíceis, não contribui para repensar essas crenças;
sem o reconhecimento da escola, pais,
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Parte considerável da docência se aprende
quando se ingressa na profissão, por meio de
transmissão oral, ou seja, a cultura profissional
é oral, transmitida de “boca em boca” e
depende das interações que os novatos
conseguem estabelecer no interior das escolas
em contato com os pares, solicitando ajuda, ou
quando se é repreendido pelos superiores para
que se enquadrem às regras da instituição;

Professores/as iniciantes pouco reconhecem
o aprendizado ocorrido na formação
inicial: consideram que só se aprende no
exercício da profissão e que a formação é
“muito teórica, não servindo para a prática”.
Diante do exposto, observa-se diversas
características e fatos que influenciam a atuação
do professor que está iniciando a sua carreira.
Uma delas é que o professor na maioria
das vezes é visto como um mediador,
ou seja, alguém que tem a função de
intermediar situações, na maioria das vezes
levantadas pelos próprios alunos. Ilha e
Krug (2012) a respeito da mediação afirma:
No ensino os dilemas são frequentes, porém
não facilmente resolvidos. Se o professor
reconhece que tem um dilema, mas não sabe
o que fazer o fato de reconhecer ou admitir
faz a diferença para solucionar as situações.
O gestor de dilemas aceita o conflito como
endêmico e ao mesmo tempo útil para o
seu trabalho antes de vê-lo como um fardo
que precisa ser eliminado, pois as prováveis
soluções encontradas pelo professor levam
a outros problemas e, por este motivo, o
professor sempre discute com ele mesmo
sobre o que fazer. É necessário adotar uma
imagem do ensino que leve em consideração
a possibilidade de que o próprio professor
seja um recurso na gestão dos problemas da
prática educacional (ILHA; KRUG, 2012, p.4).
Dilema é uma problemática trazida por
Ilha e Krug (2012), no sentido de mediar
situações com os alunos, conforme
mencionado; entretanto as mesmas chamam
a atenção para modificações no contexto da
formação de professores de Educação Física,
especificamente nessa questão de uma melhor
compreensão do enfrentamento dos dilemas
docentes, o que acarretaria na melhoria
da qualidade da Educação Física Escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se pode observar a Educação Física passou por mudanças significativas desde sua
criação e chegada ao Brasil. Isso se deve ao fato dela, como toda a educação, acompanhar
as demandas históricas do país, como as econômicas e particularmente as sócias, as quais
demonstramos aqui terem sidos determinantes para a compreensão da configuração atual da
educação física.
Contudo, a partir da década de 1970, a área de Educação Física tem sido mais do que antes,
alvo de diversas discussões em nosso país, fundamentalmente e no que diz respeito a currículos, o que nos parece ter atingido um novo estágio em sua história, a divisão em licenciatura e
bacharelado.
Grande parte dos graduandos pouco se envolve com atividades de leitura, embora manifestem
gostar de ler, tem pouco domínio da leitura, escrita e linguagem oral, ou seja, as crianças das
escolas públicas estarão em contato com professores, com histórias de vida, percurso escolar
e desempenho linguístico muito semelhantes aos seus.
Docência é possibilidade de ingressar no mundo do trabalho quando esgotadas outras chances mais próximas do que pretendem – o que significa que os cursos, não sensibilizam, nem
preparam os alunos para atuar na escola básica.
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A IMPORTÂNCIA DA
PSICOMOTRICIDADE PARA A
APRENDIZAGEM

RESUMO: Todas as aprendizagens da criança passam pela educação psicomotora e são indispensáveis nas aprendizagens escolares. Os elementos básicos da educação psicomotora são utilizados com frequência durante o processo de aprendizagem. São fundamentais
na aprendizagem o desenvolvimento do esquema corporal, estruturação espacial, orientação
temporal e pré-escrita. Se um desses elementos falha, apresenta um problema a boa aprendizagem será prejudicada. Ocorrendo um problema em um desses elementos se o mesmo
estiver prejudicado, ocorrerá um problema na aprendizagem, pois ele é considerado um sintoma ou uma inibição que vai tomando forma em um indivíduo e afeta a dinâmica de articulação entre os níveis de inteligência e o desejo, o organismo e o corpo, apresentando um
aprisionamento da inteligência e da corporeidade por parte da estrutura simbólica inconsciente. Parar de aprender é o sintoma-problema de aprendizagem por desejos inconscientes.
A criança poderá apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras (b/d; p/b...), na ordenação de sílabas, no pensamento abstrato (matemática),
na análise gramatical dentre outras se o desenvolvimento psicomotor for mal constituído.

Palavras-chaves: Desenvolvimento; Inteligência; Psicomotricidade.
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INTRODUÇÃO

O

tema aqui abordado para este estudo surgiu da necessidade de se encontrar caminhos
que possibilitem o melhor atendimento para os alunos. Observa-se que hoje muitas
crianças apresentam dificuldades em suas habilidades motoras devido à vida moderna. Sabe-se que se até os seis anos a criança não tiver seu esquema corporal desenvolvido
adequadamente apresentará futuramente problemas de coordenação e poderá ter dificuldades
no seu processo de aprendizagem.
O objetivo é destacar a importância da psicomotricidade no processo de aprendizagem e os
benefícios que promove nas diversas áreas do conhecimento quando se pretende o desenvolvimento integral do aluno. Aprofundar os conhecimentos teóricos para poder fazer uso na prática,
pois a abordagem psicomotora irá permitir a compreensão de como a criança toma consciência
de seu corpo bem como das possibilidades de se expressar por meio dele, podendo se localizar
no tempo e no espaço.
A intenção é esclarecer como a psicomotricidade pode beneficiar o processo de aprendizagem, quais os mecanismos cerebrais que são ativados através do trabalho com a psicomotricidade e quais as relações que exercem com a aprendizagem especificamente no início do
processo de alfabetização.
A psicomotricidade é de crucial importância no desenvolvimento da criança e na evolução de
sua aprendizagem.
Acredito ser o momento de lançar mão de novas estratégias para a promoção de estímulos,
levando a novas conexões cerebrais, promovendo assim, um melhor desenvolvimento físico e
intelectual.
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CAPÍTULO 1 - PSICOMOTRICIDADE
De acordo com a Sociedade de
Psicomotricidade Brasileira (SPB,1984) “a
Psicomotricidade é uma ciência que tem por
objeto o estudo do homem através do seu corpo
em movimento nas suas relações com seu
mundo interno e externo” (ALVES, 2007, p. 15).
A busca do equilíbrio entre as capacidades da
mente e do corpo, psique e movimento é o que
a palavra Psicomotricidade significa, a partir de
um significado bem simples (ALVES, 2007, p. 15).
Segundo OLIVEIRA, (2007, p. 33) “A criança
exprime-se por gestos e palavras. Estas
aquisições, por sua vez, encaminham-na para
a autonomia”. A este respeito, FONSECA
(1997, p. 32) afirma que “a significação da
palavra evolui com a maturidade motora e com
a corticalização progressiva. É pelo movimento
que a criança integra a relação significativa
das primeiras formas da linguagem”.
O termo Psicomotricidade “apareceu com
Dupré, (1920), tendo como significado
o entrelaçamento entre o movimento e o
pensamento, porém desde 1909, ele já
chamava atenção de seus alunos sobre o
desequilíbrio motor, chamando-o de “quadro
de debilidade motriz”. Dupré verificou
que havia uma estreita relação entre as
anomalias psicológicas e as anomalias
motoras, levando-o a reformular o termo
psicomotricidade (Oliveira, 2007, pp. 28,29).
Para Jacques Chazuad (1976), citado por
ALVES (2007) a psicomotricidade consiste
na unidade dinâmica das atividades,
dos gestos, das atitudes e posturas,
enquanto sistema expressivo, realizador
e representativo do “ser-em-ação” e da
coexistência com outrem (Alves, 2007, p.15).
Meleau-Ponty (1971), citado por OLIVEIRA,
(2007, p. 30), comenta que numa visão muito
própria, “a psicomotricidade ultrapassa a
divisão dualista entre corpo e mente”. Em sua
concepção o homem é uma “realidade corporal,
ele é seu corpo, é uma subjetividade encarnada”.
Para
Wallon
(1979),
citado
por
OLIVEIRA (2007), uns dos pioneiros
no
estudo
da
psicomotricidade:
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A importância do aspecto afetivo como
anterior a qualquer tipo de comportamento.
Existe, para ele, uma evolução tônica e corporal
e que constitui o prelúdio da comunicação
verbal. “Esse diálogo corporal é fundamental na
gênese psicomotora, pois a ação desempenha
o papel fundamental da estruturação cortical
e está na base da representação”. Wallon
afirma que é “sempre a ação motriz que regula
o aparecimento e o desenvolvimento das
informações mentais” ( OLIVEIRA, 2007, p. 30).
Para ALVES (2007, p. 15) a psicomotricidade
é
a
interação
“psiquismo-motricidade
que envolve toda a ação realizada pelo
indivíduo representando sua necessidade
de relação com as outras pessoas.”.

1.1 - SISTEMA NERVOSO
O sistema nervoso é uma das principais
estruturas para o desenvolvimento físico
e cognitivo e está diretamente ligado com
a psicomotricidade e ao aprendizado:
Uma das funções do sistema nervoso
é selecionar e processar as informações
canalizá-las para as regiões motoras
correspondentes do cérebro, para depois
emitir respostas adequadas, de acordo com
a vivência e a experiência de cada indivíduo.
Ao nascer, o ser humano apresenta algumas
estruturas prontas, definidas e outras ainda
por desenvolver. É nessa segunda parte
que se encontra o sistema nervoso, que
precisa de condições favoráveis para seu
pleno desenvolvimento e funcionamento.
As células do sistema nervoso são chamadas
de neurônios. O córtex cerebral é o centro
onde são avaliadas as informações e são
processadas as instruções ao organismo. Para
que isso aconteça o córtex cerebral necessita
de impulsos que lhe chegam dos receptores
exteroceptivos, como a pele, a retina, o ouvido
interno, o olfato, o paladar e os proprioceptivos
como os músculos, tendões e articulações, e
interoceptivos como as vísceras. Os neurônios,
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ou células nervosas, vão amadurecendo com o
passar do tempo. Nascem desprovidas da capa
de mielina e necessitam fazer a mielinização,
isto é, acabar o sistema nervoso, melhor
dizendo seu sistema nervoso precisa aprender.
A sinapse é uma conexão entre os neurônios,
na qual um neurônio estimula o seguinte
através da liberação de uma substância
chamada
neurotransmissor,
propagando
assim os impulsos nervosos e transmitindo
informações (OLIVEIRA, 2007,
p. 18).

Como conclusão torna-se evidente que a
maior velocidade de comunicação entre os
centros de decisão e os centros de execução
é de uma importância decisiva para a
coordenação e respectivo controle muscular
em
qualquer
aprendizagem,
incluindo
todas as aprendizagens escolares. O grau
de mielinização acaba mesmo por ser um
índice de crescimento da própria criança e
da sua inteligência ( OLIVEIRA, 2007, p. 18).

Com relação aos primeiros anos de
Estudos realizados por Fonseca e Mendes vida, e tendo sido aplicada a estimulação
(1987), citados por OLIVEIRA (2007, p. 18), precoce, ALVES (2007) destaca que:
afirmam que “a criança nasce e chega ao
mundo com sua mielinização por fazer, isto é,
As aquisições obtidas nos três primeiros anos
com seu sistema nervoso por e para aprender”. de vida são o resultado da maturação orgânica.
Não só a nutrição é importante para o Elas são adquiridas através das experiências
bom desenvolvimento da criança. A estimulação pessoais, e são complementadas com o
também, pois quanto mais estímulos à criança tocar, o apalpar, o andar, o cair, o comparar.
receber, mais reações serão provocadas “E uma estreita função das experiências
nela apresentando mais respostas que se vivenciadas” (ALVES, 2007, p. 130).
traduzem em um maior número de sinapses.
“Uma sinapse é uma conexão entre
Segundo OLIVEIRA (2007), o sistema
os neurônios onde um neurônio estimula nervoso está integralmente associado ao
o seguinte através de uma substância desenvolvimento através do meio ambiente, e
chamada neurotransmissor, propagando-se ressalta que:
assim os impulsos nervosos e transmitindo
informações” (OLIVEIRA, 2007, p. 19).
Todas essas ações estão integradas às
As sinapses são em grande número e várias condições do meio ambiente e estão na
para um mesmo neurônio. Cada neurônio é dependência do sistema nervoso. “É ele que
submetido a vários estímulos, uns facilitando coordena e controla todas as atividades do
e outros inibindo a aprendizagem. As sinapses organismo, desde as contrações musculares,
serão usadas dependendo do aprendizado o funcionamento dos órgãos e até mesmo
De acordo com ALVES, (2007, p. 127) a a velocidade de secreção das glândulas
maturação do sistema nervoso é “influenciada endócrinas. Associa sensações e idéias,
pelo movimento que ocorre através das relações opera fenômenos de consciência, interpreta
e correlações entre ação e sua representação”. estímulos.” (OLIVEIRA, 2007, p. 16).
OLIVEIRA (2007, p. 20) Comenta que
aprender,
neurologicamente
falando,
1.2 - TIPOS DE MOVIMENTOS
significa usar sinapses normalmente não
A
seguir
apresento
uma
breve
usadas. O uso de maior ou menos número
explicação
sobre
os
tipos
de
movimentos.
de sinapses é o que condiciona uma
Para que uma pessoa possa manipular os
aprendizagem no sentido neurológico.
Para Fonseca e Mendes (1987), citado por objetos ela precisa ter certas habilidades
OLIVEIRA, (2007, p. 18) a velocidade de condução essenciais. Para que possa se movimentar
dos impulsos nervosos é de fundamental no espaço onde vive precisa de desenvoltura,
importância para a aprendizagem e conclui que: habilidade e equilíbrio e ter o domínio
do gesto e do instrumento que vai usar.
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O movimento é uma das causas da
maturação do sistema nervoso. O movimento
existe nos menores gestos e em todas as
atividades que desenvolvem a motricidade.
Segundo OLIVEIRA (2007, p. 24) podemos
classificar os movimentos em três grandes
grupos: reflexo, voluntário e automático,
cada grupo será destacado abaixo:
- O movimento reflexo é independente de
nossa vontade e normalmente só tomamos
conhecimento dele depois de executado.
- O movimento voluntário depende da nossa
vontade, e supõe-se que neste ato houve uma
intenção, um desejo ou uma necessidade.
- O movimento automático depende da
aprendizagem, da história de vida e das
experiências próprias de cada indivíduo.
Depende, portanto da prática, do treino
e da repetição (OLIVEIRA, 2007, p. 24).

1.3 - DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
De acordo com ALVES (2007, p. 87), o
“desenvolvimento é um processo ordenado,
regular e contínuo que envolve todas as
áreas do organismo e da personalidade”
Para ALVES (2007, pp. 87 e 88.), o
desenvolvimento psicomotor é o resultado do
processo de crescimento com interação entre
os fatores biológicos, próprios da espécie e do
indivíduo e os fatores culturais, próprios do meio
social onde esse indivíduo encontra-se inserido.
Alves destaca que:

Os primeiros anos de vida são de fundamental
importância para o desenvolvimento da
inteligência, da afetividade e das relações
sociais e sua formação determinará a maioria
das capacidades futuras. O movimento é
1.2.1 - TÔNUS MUSCULAR
importante, pois é por ele que a criança
explorará o mundo exterior através de
Através
do
movimento
estamos experiências concretas, levando a construção
articulando os músculos, desenvolvendo das noções básicas para o desenvolvimento
a motricidade, desenvolvendo o domínio intelectual
(ALVES,
2007,
p.
19).
do próprio corpo e o seu conhecimento.
De acordo com Piaget (1992), “o homem
Tônus muscular é uma tensão dos músculos é um ser essencialmente social, impossível,
pela qual as posições relativas das diversas portanto, de ser pensado fora do contexto da
partes do corpo são corretamente mantidas sociedade em que nasce e vive” (OLIVEIRA,
e que se opõe as modificações passivas DANTAS e LA TAILLE, 1992, p. 11).
destas posições (ALVES, 2007, p. 37).
Segundo Vygotsky, “o funcionamento do
cérebro humano fundamenta-se em sua idéia
Os músculos são estruturas distribuídas em de que as relações psicológicas superiores
torno dos ossos e se contraem quando há são construídas ao longo da história social do
um encurtamento do comprimento de alguns homem. Na sua relação com o mundo, mediada
segmentos do corpo; “Todo movimento se pelos símbolos e instrumentos desenvolvidos
realiza sobre um fundo tônico e um dos culturalmente, o ser humano cria as formas de
aspectos fundamentais é sua ligação com ação que o distinguem dos outros animais”
as emoções” (OLIVEIRA, 2007, p. 27). (OLIVEIRA, DANTAS e LA TAILLE, 1992, p. 24).
Conforme Wallon, o grande eixo é a
O tônus muscular depende muito da questão da motricidade. “A psicogênese da
estimulação do meio. Neste aspecto a figura motricidade se confunde com a psicogênese
do educador assume um papel fundamental da pessoa, e a patologia do movimento
na vida da criança, pois pode auxilia – lá a com a patologia do funcionamento da
confiar mais em todas as suas possibilidades, personalidade”. Wallon busca os órgãos do
e passar a agir no meio ambiente com movimento: a musculatura e as estruturas
mais segurança (OLIVEIRA, 2007, p. 28). cerebrais responsáveis pela sua organização
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(OLIVEIRA, DANTAS e LA TAILLE, 1992, p. 37).
O desenvolvimento psicomotor abrange o
desenvolvimento funcional de todo o corpo e
suas partes. Este desenvolvimento é dividido
nos seguintes aspectos descritos abaixo.

1.3.1 - ESQUEMA CORPORAL
ALVES (2007, p. 48), citando Vayer, quando
a criança é capaz de conhecer e controlar seu
corpo, o esquema corporal está estruturado,
passando a ter consciência de seu corpo e das
relações com o ambiente que vive. “Para que
isto ocorra é necessário o desenvolvimento da
percepção do corpo, o equilíbrio, a lateralidade,
a independência dos membros em relação
ao tronco e entre si, o controle muscular e o
controle da respiração”. Esquema corporal é a
integração das sensações relativas ao próprio
corpo, em relação aos dados do mundo exterior.

1.3.2 - EQUILÍBRIO
O equilíbrio refere-se ao controle do corpo
(sem movimento) mantendo a postura sobre
uma base e dinâmico (em movimento)
determinando sucessivas alterações de
base de sustentação (ALVES (2007, p. 21).

1.3.3 - LATERALIDADE
A dominância funcional de um lado do
corpo é determinada não só pela educação,
mas pela predominância de um hemisfério
cerebral sobre o outro (JACKSON (1876) e
ZAZZO (1976) citados por ALVES 2007, p. 61).
Segundo estudos realizados, a lateralidade
traduz-se pelo estabelecimento da dominância
lateral da mão, olho e pé, do mesmo lado
do corpo. A lateralidade manual surge no
fim do primeiro ano de vida, mas só se
estabelece fisicamente por volta dos 4/5 anos.
Alves (2007, p. 23) comenta que se a
lateralidade de uma criança não estiver bem
definida, esta encontrará problemas de ordem
espacial, não percebendo a diferença entre
esquerda e direita, dificultando por exemplo
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a direção gráfica, pois a leitura começa pela
esquerda. Ressalta ainda que os termos:
direita e esquerda, só devem ser empregadas
quando a lateralidade estiver bem definida.

1.3.4 - NOÇÃO ESPAÇO TEMPORAL
De acordo com ALVES (2007, p. 23) a noção
espaço temporal está relacionada com a maneira
como a criança se localiza no espaço que a cerca.
Para ALVES (2007, p. 24) os problemas
quanto “a orientação temporal, como antes e
depois, acarretam principalmente confusão na
ordenação dos elementos de uma sílaba. A
criança sente dificuldade em reconstruir uma
frase cujas palavras estejam misturadas, sendo
a análise gramatical um quebra-cabeça.”

1.3.5 - IMAGEM CORPORAL
Ajuriaguerra, citado por ALVES (2007, p. 53),
relata que a evolução da criança é sinônimo
de conscientização e conhecimento cada vez
mais complexo do seu corpo, e através dele
esta elabora todas as experiências vividas,
organizando toda a sua personalidade. “A
imagem corporal diz respeito aos sentimentos
do indivíduo em relação como a bilateralidade,
a lateralidade, dinâmica e equilíbrio corporal.”
“O corpo é uma forma de expressão
da individualidade” (OLIVEIRA, 2007, p.
47). As funções do corpo fazem com que
a criança perceba-se e perceba tudo que
a cerca em função do seu próprio corpo.
O corpo e seu conhecimento é que vão
decidir a maneira de ser de um indivíduo.

1.4 - A APRENDIZAGEM DA LEITURA E
ESCRITA
De acordo com OLIVEIRA (2007, p. 39),
existem alguns pré-requisitos em relação á
leitura e escrita para que a criança tenha uma
aprendizagem significativa do ponto de vista
psicomotor. “É necessário como condição
mínima, que ela possua um bom domínio do
gesto e do instrumento que estiver utilizando (por
exemplo: o lápis)”. Isto significa, portanto, que
deverá ter uma boa coordenação motora fina.
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ALVES (2007, p. 98) salienta que o trabalho
para iniciar a alfabetização depende da
integração dos processos neurológicos e
a evolução de habilidades básicas como
percepção, esquema corporal, lateralidade,
orientação espacial e temporal, coordenação
visiomotora, ritmo, análise e síntese visual
e auditiva, habilidades visuais e auditivas,
memória
sinestésica,
linguagem
oral.
Verifico, então, que essas habilidades
são
de
fundamental
importância
para
o
processo
de
aprendizagem,
especificamente
na leitura e escrita.
“O saber ler e escrever tornou-se uma
capacidade indispensável para que o
indivíduo se adapte e se integre no meio
social” (OLIVEIRA, 2007, p. 105). Desde os
tempos mais remotos o homem sempre teve
necessidade de se comunicar graficamente.
A leitura e a escrita são algumas das
formas de comunicação e expressão entre as
pessoas e ambas constituem manifestações
da linguagem (OLIVEIRA, 2007, p. 105).
Para compreender o mundo, o ser
humano
necessita
da
aquisição
da
linguagem, para que possa transmitir
valores pessoais, sociais e culturais.
Para o desenvolvimento da linguagem, é
preciso que a criança tenha a necessidade
de falar, e que para isso seja estimulada
(OLIVEIRA, 2007, p. 106). Quando a criança
aponta um objeto e o adulto já concretiza
seu pedido, sua fala vai se tornando pobre
e limitada. No futuro, quando for aprender a
ler e escrever poderá apresentar dificuldades.
“A leitura significa muito mais do que um
simples processo pelo qual uma pessoa
decifra sinais ou símbolos (palavras e letras),
e reproduz o som” (OLIVEIRA, 2007, p. 113).
Para a escrita a criança, além do citado acima,
deve ter um desenvolvimento motor adequado,
coordenação fina para precisar melhor os traços,
preensão correta do lápis, ter desenvolvido um
bom esquema corporal e uma boa “ coordenação
óculo-manual” (OLIVEIRA, 2007, p.114).
“A escrita é um ato motor que mobiliza
diferentes segmentos do corpo e é verificada

através da cópia, do ditado e das produções
de textos” (OLIVEIRA, 2007, p. 115).

1.5 - DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM
DA LEITURA E DA ESCRITA
Dentre os distúrbios de aprendizagem,
nota-se
com
maior
frequência
e
intensidade a deficiência na aquisição
e desenvolvimento da Leitura e Escrita.
A leitura e escrita são processos muito
complexos e as dificuldades podem ocorrer
de maneiras diversas, além disso, temos
a aquisição da leitura e escrita como fator
fundamental e favorecedor dos conhecimentos
futuros; é uma ferramenta essencial, ou mesmo
a estrutura mestra onde serão alicerçadas
as demais aquisições. É apoio para as
relações interpessoais, para a comunicação
e leitura de seu mundo interno e externo.
É comum verificarmos a existência de uma
porcentagem significativa de crianças que
não acompanham o desempenho acadêmico
e as exigências escolares. A desadaptação,
a ansiedade e problemas emocionais são
consequência desses fracassos. A evasão
escolar está ligada diretamente a essas
frustrações. O abandono escolar é seguido
de sensação de perda, fracasso, auto
-estima baixa (OLIVEIRA, 2007, p. 117).
Wallace e McLoughlin (1975, p. 7, citado por
OLIVEIRA, 2007, p. 117) afirmam que “as crianças
com dificuldades de aprendizagem possuem
um obstáculo invisível, pois apresentam-se
normais em vários aspectos, exceto pelas
suas limitações no progresso da escola”
Os fatores que levam uma criança a não
aprender são inúmeros. Podemos citar, na
opinião de alguns pesquisadores citados
por OLIVEIRA (2007, p. 117) os seguintes:
fatores intra-escolares como inadequação de
currículos, sistema de avaliação, métodos de
ensino inadequados e relação professor e
aluno; deficiência mental; linguagem deficiente;
problemas emocionais; aspectos carenciais
da população escolar; diferenças culturais
e sociais; falta de estimulação; falta de
maturidade; dislexia; deficiências não verbais.
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Esses fatores não podem ser avaliados aprendizagem da criança” (ALVES, 2007, p. 127).
separadamente, mas é preciso descobrir
Penso que a utilização dos recursos
qual delas está mais comprometida. da psicomotricidade é fundamental na
aprendizagem: o desenvolvimento do esquema
corporal, a lateralidade, a estruturação espacial,
CAPÍTULO 2 - A PSICOMOTRICIDADE
orientação temporal e pré-escrita são a base de
NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
sustentação para o aquisição do conhecimento.
Retomando o problema posto como desafio Qualquer problema em um destes elementos
prejudicar
a
aprendizagem.
para este trabalho, que é esclarecer como a poderá
psicomotricidade pode beneficiar o processo
2.1. A RELAÇÃO ENTRE A
de aprendizagem, quais os mecanismos
PSICOMOTRICIDADE E O PROCESSO
cerebrais que são ativados através do trabalho
com a psicomotricidade e quais as relações que
DE ALFABETIZAÇÃO
exercem com a aprendizagem especificamente
no início do processo de alfabetização.
A meu ver o período de alfabetização de
Uma criança que não tenha solidificado uma criança é sempre acompanhado de muita
realmente sua alfabetização, poderá tornar- expectativa e também muita ansiedade. Afinal
se frustrada diante da educação formal, terá de contas, no mundo em que vivemos a escrita
deficitário todo seu processo evolutivo de é um meio privilegiado de registro e acesso
aprendizagem, apresentará baixo rendimento as informações e ao acervo cultural e histórico
escolar e pouco a pouco sua auto estima estará da humanidade. Dessa forma, a aquisição da
minada, podendo manifestar ações reativas de leitura e da escrita se coloca como marco
comportamento antissocial, bem como levá-la na vida escolar, uma vez que traz consigo a
ao desinteresse e muitas vezes até a evasão possibilidade de acesso ao mundo dos adultos.
escolar. O problema pode ainda decorrer em
Não é de se estranhar que justamente
outros secundários que acabarão se tornando nesse período dificuldades que vinham
tão ou mais graves daqueles originais que fragilmente
equilibradas
eclodam,
produziram a ineficiência da alfabetização. culminando com um grande número de
encaminhamentos para especialistas da área.
“A psicomotricidade existe nos menores
De acordo com os autores pesquisados,
gestos e em todas as atividades que ALVES (2007) e OLIVEIRA (2007), a utilização
desenvolve a motricidade da criança, de um trabalho direcionado à psicomotricidade
visando ao conhecimento e ao domínio do dá condições para o desenvolvimento de
seu próprio corpo” (ALVES, 2007, p. 127). capacidades básicas, aumentando o potencial
motor, utilizando, assim os exercícios da
As crianças se movimentam desde que psicomotricidade para atingir aquisições
nascem, adquirindo cada vez maior controle mais elaboradas, como as intelectuais,
sobre seu próprio corpo e se apropriando pois estes exercícios, promovem estímulos
cada vez mais das possibilidades de interação que atuam , favorecendo o processo de
com o mundo. “Ao movimentarem-se, as mielinização do cérebro em maturação.
crianças expressam sentimentos, emoções e
A partir das leituras realizadas, destaco
pensamentos, ampliando as possibilidades do a habilidade da lateralidade que é o que dá
uso significativo de gestos e posturas corporais” conta da orientação do corpo no espaço. Mais
(Referencial Curricular Nacional 1998, p. 15). precisamente trata-se da orientação entre
Acredito que, “a psicomotricidade é um fator corpo e espaço, já que também o espaço
essencial e indispensável ao desenvolvimento se orienta a partir do corpo. Nesta relação,
global e uniforme da criança. Ela é a base centrada no eixo e viabilizada pelo ritmo,
fundamental para o processo intelectivo e de corpo e espaço ganham mais uma dimensão.
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ALVES (2007, p. 23) comenta que se a
lateralidade de uma criança não estiver bem
definida, esta encontrará problemas de ordem
espacial, não percebendo a diferença entre
esquerda e direita, dificultando por exemplo
a direção gráfica, pois a leitura começa pela
esquerda. Ressalta ainda que os termos direita e esquerda, só devem ser empregados
quando a lateralidade estiver bem definida.
Com base nos estudos realizados, concluo
que a psicomotricidade é uma área que tem
como objeto de estudo o homem através do
seu corpo em movimento e em relação ao
seu mundo interno e externo, bem como suas
possibilidades de percepção e de agir com
o outro estando relacionada ao processo de
maturação, onde o corpo é considerado a origem
das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas.

2.2. A IMPORTÂNCIA DA MATURAÇÃO
DO SISTEMA NERVOSO COMO FATOR
DE APRENDIZAGEM
Retomo neste ponto a questão da
maturação do sistema nervoso, já descrita
no Capítulo 1, como resposta a questão
problema de como a psicomotricidade
age no processo de aprendizagem.
As aquisições obtidas nos três primeiros
anos de vida são o resultado da maturação
orgânica. Elas são adquiridas através das
experiências pessoais, e são complementadas
com o tocar, o apalpar, o andar, o cair,
o comparar. E uma estreita função das
experiências vivenciadas (ALVES, 2007, p. 130).
Segundo OLIVEIRA (2007, p. 16) todas essas
ações estão integradas às condições do meio
ambiente e estão na dependência do sistema
nervoso. É ele que coordena e controla todas as
atividades do organismo, desde as contrações
musculares, o funcionamento dos órgãos e até
mesmo a velocidade de secreção das glândulas
endócrinas. O sistema nervoso é responsável
por associar sensações e idéias, operar
fenômenos de consciência, interpretar estímulos.
As células do sistema nervoso

responsáveis por tudo isso chamam-se neurônios.
O neurônio é uma célula diferenciada e tem
a função de receber e conduzir os estímulos.
“O córtex cerebral é o centro onde são
avaliadas as informações e são processadas
as instruções para o organismo” (OLIVEIRA,
2007, p. 18) . Para poder processar as
informações, o córtex cerebral necessita de
impulsos. A condução desses impulsos se
faz através das fibras nervosas. ”A velocidade
desses impulsos se realiza através da bainha de
mielina que é encontrada nas fibras nervosas
e que é composta de colesterol, fosfateídeos e
açúcares” (OLIVEIRA, 2007, p. 18). A falta desses
ingredientes pode retardar esse revestimento
ocasionando um atraso na aprendizagem.
Estudos realizados por Fonseca e Mendes
(1987), citados por OLIVEIRA (2007, p. 18),
afirmam que “a criança nasce e chega ao
mundo com sua mielinização por fazer, isto é,
com seu sistema nervoso por e para aprender”.
Não só a nutrição é importante para o bom
desenvolvimento da criança. A estimulação
também, pois quanto mais estímulos a criança
receber, mais reações serão provocadas
nela apresentando mais respostas que se
traduzem em um maior número de sinapses.
“Uma sinapse é uma conexão entre os
neurônios onde um neurônio estimula
o seguinte através de uma substância
chamada neurotransmissor, propagando-se
assim os impulsos nervosos e transmitindo
informações” (OLIVEIRA, 2007, p. 19).
As sinapses são em grande número e várias
para um mesmo neurônio. Cada neurônio é
submetido a vários estímulos, uns facilitando
e outros inibindo a aprendizagem. As sinapses
serão usadas dependendo do aprendizado.
“Aprender,
neurologicamente
falando,
significa
usar
sinapses
normalmente
não usadas” (OLIVEIRA, 2007, p. 20).
Então, concluo que a maturação do
sistema nervoso é fundamental para explicar
minhas indagações a respeito do problema
de pesquisa apresentado e comprovo,
através da pesquisa realizada, que a
psicomotricidade é de suma importância
para o desenvolvimento da aprendizagem.
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OLIVEIRA (2007), ressalta que:
“A aprendizagem supõe um mínimo de
maturidade de onde possa partir qualquer
que seja o comportamento considerado.
Para que o exercício de uma atividade
complexa como a leitura possa integrar-se,
exigir-se-á a fortiori, determinado nível de
maturidade anterior. Sem ele, será inútil iniciar
a aprendizagem” (OLIVEIRA, 2007, p. 20).
Piaget citado por OLIVEIRA (2007, p.21)
aponta a maturação nervosa como um
dos fatores relevantes do desenvolvimento
mental, embora ele acredite que não se
conheçam bem as condições de maturação
e a relação entre operações intelectuais e o
cérebro, contudo se reconhece sua influência.
“Constata-se que a maturação abre
possibilidades e que é uma condição
necessária para a aparição de certas condutas,
mas que não é sua condição suficiente, pois
deve ser reforçada pelo exercício e pelo
funcionamento” (OLIVEIRA, 2007, p. 22).
Segundo OLIVEIRA (2007), a maturação
desempenha um papel importante no
desenvolvimento mental, embora não seja
fundamental. Temos que levar em consideração
outros fatores como a interação do indivíduo
ao meio, a transmissão social sempre feita
através de exercícios e de experimentação.

2.3. OS BENEFÍCIOS DO TRABALHO
COM PSICOMOTRICIDADE PARA A
APRENDIZAGEM.
Na educação infantil temos que priorizar
e ajudar a criança a ter uma percepção
adequada de si mesma, compreender suas
limitações e possibilidades e auxilia-la a se
expressar corporalmente com maior liberdade,
para que ela conquiste e aperfeiçoe novas
competências motoras (ALVES, 2007, p. 131).
Segundo o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (1998, p. 15) , “o
trabalho com movimentos ajuda a multiplicidade
de funções e manifestações do ato motor,
permite um amplo desenvolvimento de aspectos

específicos da motricidade, propiciando
uma reflexão da postura corporal dentro das
atividades do dia-a-dia de cada criança”.
Com o movimento podemos desenvolver
habilidades motoras; o saber corporal
(afetividade); A comunicação e a expressão
das idéias; a exploração do mundo físico e
o conhecimento do espaço; a percepção
rítmica, através de jogos e danças; e
as habilidades motoras finas, facilitando
assim a escrita (ALVES, 2007, p.132).
Segundo Alves (2007, p. 132), as atividades
corporais poderão ser levadas para além da
sala de aula, onde as experiências vividas
favorecerão a motricidade fina, auxiliando
os alunos de aprendizagem normal e lenta
a vencer desafios na leitura e escrita.
Para tanto devemos utilizar alguns materiais
que
ajudam nas experiências motoras
como: túneis; móbiles; caixas de madeira;
materiais que rolam e que permitam a entrada;
instrumentos musicais; cordas; bancos, sacos,
pneus e tijolos; espelhos; bastões e varinhas;
papéis de todos os formatos e espessuras; giz,
lápis, canetas hidrográficas; elásticos; etc...
Assim, através de jogos e brincadeiras que
parecem passatempos, podemos preparar
a criança para um melhor aprendizado,
mostrando-lhes os seus limites e possibilidades,
desenvolvendo assim a confiança em si mesma,
a fim de ter uma boa relação com o mundo.
Na escola precisamos levar em consideração
os aspectos socioafetivos (autoimagem
positiva); cognitivo (construção de conceitos
e noções, desafios, troca de experiências
para desenvolver o pensamento); psicomotor
(movimentos e exploração do corpo e
do meio, esquema e imagem corporal,
lateralidade, relações tempo e espaço).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
		
Sabemos que se a criança até os seis anos de idade não tiver desenvolvido seu corpo adequadamente, poderá apresentar problemas de coordenação acarretando dificuldades no processo
ensino-aprendizagem.
O que me levou a pesquisar sobre esse assunto foi a necessidade de encontrar caminhos que
possibilitassem um melhor atendimento aos meus alunos, pois observo que hoje, muitas crianças possuem dificuldades em suas habilidades motoras.
A psicomotricidade é uma ferramenta que auxilia o professor em todas as áreas: afetiva, motora, social e intelectual. A psicomotricidade acredita que o ser humano é ativo, capaz de se
conhecer cada vez mais podendo se adaptar às diferentes situações e ambientes.
Através das leituras realizadas, concluo que a psicomotricidade é de fundamental importância
no processo de aprendizagem, pois age no processo de maturação do cérebro, promovendo a
mielinização das fibras nervosas através dos estímulos realizados pelos exercícios da psicomotricidade.
A psicomotricidade atua diretamente no processo de alfabetização.
Penso que a educação pelo movimento é imprescindível na área pedagógica, pois permite à
criança uma maneira de resolver, com muita facilidade, os problemas de sua escolaridade, preparando-a para um futuro consciente.
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PSICOMOTRICIDADE: CONTRIBUIÇÕES
PARA O ENSINO APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Esta pesquisa consiste na busca do entendimento da relação entre Psicomotricidade e Educação.
Quais benefícios e em que essa prática contribui para a educação infantil. Buscando reconhecer a importância do trabalho psicomotor para o processo de ensino-aprendizagem infantil, essa pesquisa tem o objetivo
de analisar o ensino na Educação Infantil por meio do corpo e do movimento, trazendo um olhar sensível
para o desenvolvimento motor para crianças que é uma das práticas essenciais para a aprendizagem e desenvolvimento cognitivo e afetivo. Com o objetivo de aprimorar e aprofundar os estudos do desenvolvimento
psicomotor na educação infantil e fazer uma reflexão sobre as concepções e metodologias a respeito do movimento e sobre sua prática pelos professores, trazendo conhecimento dos principais aspectos pedagógicos
que marcam o seu ensino e a aprendizagem, para que eles possam entender as suas ações e todo processo de
formação infantil.

Palavras-chaves:
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INTRODUÇÃO

O

tema psicomotricidade e seu campo de conhecimento e atuação passam pelas áreas
de desenvolvimento da aprendizagem. A psicomotricidade está mais ligada à educação do que pensamos, pois coloca em prática a educação dos movimentos e põem
em jogo as funções da inteligência. Buscando reconhecer a importância da psicomotricidade
para o processo de ensino aprendizagem infantil, a presente pesquisa tem como objetivo geral
expor qual a contribuição da prática psicomotora para o processo de ensino-aprendizagem escolar infantil.
Dentro da perspectiva educacional, entender em que a psicomotricidade pode beneficiar o
desenvolvimento da aprendizagem das crianças é um dos objetivos específicos, como também
vemos as possibilidades que o trabalho corporal tem dentro do enfoque escolar; a psicomotricidade se alia a educação para dar um significado aos movimentos inatos das crianças, para
o entendimento do esquema corporal e do reconhecimento e utilização do corpo para um bom
desenvolvimento integral do indivíduo.
Observando as crianças em seu aprendizado durante a passagem pela educação infantil, percebo suas dificuldades na movimentação e coordenação. Sabemos que as crianças necessitam
do movimento e aprendem por meio dele, ampliam suas possibilidades e até dão indícios de
dificuldades posteriores, vemos que o conhecimento da psicopedagogia como visão global do
desenvolvimento da aprendizagem é fundamental para se trabalhar com a psicomotricidade.
Entendendo a psicomotricidade, podemos então, ajudar as crianças a dar significado a seus
movimentos, sentir seu próprio corpo como unidade de representação e expressão e proporcionar um desenvolvimento amplo e uma aprendizagem mais significativa. Nessa perspectiva, pode-se prevenir futuros distúrbios e dificuldades tratados por psicólogos e psicopedagogos com
enfoque na aprendizagem.
Para elaboração deste artigo,a pesquisa bibliográfica foi utilizada como base teórica para levantamento e análise do que já se produziu sobre o tema, como objetivo na ação transformadora, tanto do aluno como do professor e de sua atuação em sala de aula. Tais objetivos são de
grande importância para a formação da criança como sujeito, para o desenvolvimento de seu
pensar, de sua criticidade, ponderação e de seu papel social.
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ENTENDENDO A PSICOMOTRICIDADE de prevenção adequado para compensar a

multiplicidade das epidemias instrumentais
Historicamente, a origem da psicomotricidade e escolares [...] (FONSECA, 1996, p.2).
se deu no século XIX, a partir das pesquisas
A partir de então, alguns estudiosos começam
clínicas neurológicas do neuropsiquiatra francês
ERNEST DUPRÉ, que estudava as lesões no a definir o conceito de psicomotricidade
córtex cerebral; na verdade, a primeira vez que se como ciência, considerando as demais
usou o termo Psicomotricidade foi para explicar ciências humanas. COSTE (1992) define:
os distúrbios das atividades práxis. Dupré foi
A psicomotricidade é uma ciência encruzilhada
uma figura importante para este campo, pois:
“afirma a independência da debilidade motora ou, mais exatamente, uma técnica em que se
(antecedente do sintoma psicomotor) de um cruzam e se encontram múltiplos pontos de vista,
possível correlato neurológico” (SOCIEDADE e que utiliza as aquisições de numerosas ciências
BRASILEIRA
DE
PSICOMOTRICIDADE). constituídas (biologia, psicologia, psicanálise,
sociologia e linguística), (COSTE, 1992, p.9).
Posteriormente, o psicólogo francês Henry
Este autor faz a ligação de outras áreas
Wallon também deu sua contribuição com
estudos do movimento humano como com a técnica psicomotora, acreditando que
instrumento na construção do psiquismo, não seja apenas uma técnica, e sim uma
relacionando o movimento com o afeto, a ciência a partir do cruzamento com as demais
emoção, ao meio ambiente e aos hábitos ciências humanas. Deste modo relaciona-se
do indivíduo. Fonseca (2007), em sua obra às funções intelectuais no desenvolvimento
“Psicomotricidade” considera a importância da psicomotor educacional, de forma que
obra de WALLON no desenvolvimento infantil: o movimento é a ação do pensamento.
A obra de Wallon assinala bem a
importância da motricidade na emergência
da consciência, sublinhando a constante
reciprocidade dos aspectos cinéticos e
tônicos da motricidade, bem como as
interações entre as atitudes, os movimentos,
a sensibilidade e a acomodação perceptiva
e mental no decurso do desenvolvimento
da criança (FONSECA, 1996, p.17).

A preocupação metodológica desta ciência
seria o movimento, porém, juntando todos
os estudos sobre o tema e seu histórico,
encontra-se alguns significados diferentes
e mais amplos. Fonseca (1996) enfatiza:

Considerando as bases históricas, podemos
mais ou menos esquematiza-las segundo
o desenvolvimento do indivíduo, como
expressão de uma maturação, estruturada a
Em 1947, JULIAN DE AJURIAGUERRA, partir de funções variadas e indiferenciadas
psiquiatra Argentino, define e delimita os que progressivamente se vão diferenciando
transtornos psicomotores diferenciando esta e especializando (FONSECA, 1996, p.14).
disciplina das demais por oscilar entre o
Temos então, a psicomotricidade enraizada
neurológico e o psiquiátrico.Na década de
70, diferentes autores começam a definir no movimento humano dentro das funções
a psicomotricidade e tentam diferenciá-la motoras que vão se aperfeiçoando de acordo
entre a postura reeducativa e a terapêutica. com o desenvolvimento e relações que o
FONSECA(1996) fala sobre essa diferenciação: indivíduo vive, a personalidade do indivíduo
e sua relação com o outro ou com objeto,
Ao longo da nossa experiência terapêutica- definem de que forma se movimenta e, portanto,
reeducativa pudemos perceber que a sua psicomotricidade como expressão.
psicomotricidade pode constituir um meio
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Sabendo ao que se refere e de onde vem, atentome neste momento a entender para que, e em que
se aplica a psicomotricidade; Fonseca (1996,
p.1) explica: “ O que pretendemos demonstrar
é que a psicomotricidade ocupa hoje um lugar
imprescindível na educação perceptivo-motora,
isto é, na educação global da criança[...]”.

corpo, resultado de uma síntese de impressões
sensoriais diversas” (FONSECA,1996, p.59).
O desenvolvimento da noção corporal
se dá ao longo da infância e projeta-se em
evolução durante toda a vida; a tonicidade
e as experiências motoras com os objetos e
com o outro, desenvolvem outros aspectos
como, por exemplo, a linguagem. Desta
forma, o conhecimento do corpo está
ligado à manipulação dos objetos, e esses
dois são origem a função da linguagem.

Percebemos então que a psicomotricidade não
se restringe à educação do movimento, e sim a
educação da criança como um todo. Chegamos
então ao foco desta pesquisa, a educação; mais
precisamente a educação infantil como primeiro
contato da criança com a escola, portanto,
Para as crianças, o movimento é a ação do
com a intencionalidade do movimento como pensamento, principalmente quando ela ainda
finalidade a aprendizagem e desenvolvimento. não adquiriu a linguagem; na escola muitas
atividades podem ser desenvolvidas para a
aquisição da noção corporal e movimento:
NOÇÃO CORPORAL E MOTRICIDADE
“Com a aquisição da marcha, as perspectivas
O conhecimento do próprio corpo é espaciais e temporais alcançam progressos
fundamental para o trabalho psicomotor; a significativos, que no seu conjunto contribuem
criança age com todo seu corpo, decorrente para a sucessiva elaboração da noção do
desta ação está o desenvolvimento motor corpo” (FONSECA,1996, p. 67); dessa forma
que é contínuo e individual, ou seja, acontece o autor relaciona os aspectos de lateralidade
tempo/espaço
como
contribuições
de maneira diferente e em tempos diferentes e
para cada criança de acordo com suas para a aquisição da noção corporal.
experiências (FONSECA, 1996, p. 57).
Outra contribuição para saber qual o nível de
Por muitos anos o corpo foi colocado em entendimento corporal da criança é o desenho
segundo plano em relação ao ser humano da forma humana: “Os rabiscos dos desenhos
em desenvolvimento, Fonseca (1996, p. 57) iniciais são o esboço da representação
ressalta: “Desde Aristóteles, passando pelo do corpo vivido, ou seja, refletem o nível
cristianismo, o corpo é considerado objeto de integração” (FONSECA,1996, p. 69); o
do homem e justifica-o na sua existência ”. autor afirma que as integrações e vivências
O corpo era fragmentado do ser, dividindo- refletem na representação gráfica da criança.
se corpo, mente e alma como partes
Na perspectiva motora como desenvolvimento
separadas de um mesmo todo tratado
como um objeto a ser usado pelo homem. da criança, o corpo é o principal meio de
comunicação no período pré-verbal. O
A noção de esquema corporal se dá movimento é desenvolvido por meio das
posteriormente com estudo das sensações, brincadeiras, jogos, manipulação de objetos
patologias e das relações corporais com e atividades lúdicas que permitem à criança
o conhecimento do “EU”, esta noção não perceber e intercalar o vivido, o operatório e
está ligada apenas à atividade motora, mas o mental, fazendo a ligação cognitiva com as
também com os aspectos emocionais e as experiências exploratórias (FONSECA,1996).
necessidades biológicas. Fonseca (1996)
explica: “Schilder entende o esquema corporal
como o conhecimento da experiência do nosso
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A motricidade está sempre relacionada à
afetividade e formação cognitiva pois, estão
presentes constantemente na evolução
da criança que percebe, em razão de seu
corpo, todas as coisas que a cercam.

e o faz de conta também são recursos porna
qual a criança aprende e constrói significados.
Na infância acontecem as grandes
conquistas das crianças, elas passam de
um estado de dependência do adulto, para
uma certa independência e autonomia sobre
O trabalho com o movimento demonstra si que, à medida que a estimulação e a
as múltiplas funções e manifestações do ato exploração são propiciadas á elas a vivência
motor, propiciando amplo desenvolvimento de novas experiências é estabelecida:
da motricidade das crianças, incluindo uma
reflexão acerca das posturas corporais
No decorrer dos primeiros anos de vida, há
implicadas nas atividades cotidianas. O algumas mudanças muito grandes em relação a
movimento em se vestir e se despir, calçar tudo que se refere à capacidade de movimento
e descalçar, amarrar, abotoar, etc. estão dos seres humanos. A criança passa de uma
estritamente ligados à aprendizagem cognitiva situação de total dependência das pessoas
e à motricidade, para realizar tais tarefas a que a cuidam a uma autonomia completa,
criança precisa ter sua noção corporal bem do movimento descoordenado e incontrolado
definida para avançar, posteriormente em seus ao controle e à coordenação quase total
aprendizados.A noção corporal, a motricidade (BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 1999, p. 31)
e sua relação perceptivo-motora estão
associadas ao desenvolvimento psicomotor,
Dentre essas experiências, a exploração
juntamente com o mundo social e afetivo, e do espaço e do movimento são essenciais
a autonomia que abre as portas do mundo para a aprendizagem e desenvolvimento
para a vivência da criança (FONSECA,1996). da criança, desde bebês elas já se
movimentam
desordenadamente,
esses
movimentos
colocaram
em
processo
DESENVOLVIMENTO E
de maturação suas funções cognitivas:
APRENDIZAGEM POR INTERMÉDIO

DO CORPO
O desenvolvimento e a aprendizagem estão
relacionados às aquisições das crianças
durante seu crescimento. Não se pode dizer
que primeiro acontece o desenvolvimento
para se ter um aprendizado, na verdade um
desencadeia ou outro, fazendo com que a cada
aprendizado a criança se desenvolva e, a partir
desse desenvolvimento ela adquira funções
cognitivas para ter novas aprendizagens
(BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 1999)

Quando nasce, o bebê está provido de uma
série de reflexos arcaicos, movimentos não
controlados conscientemente, porque se trata
de respostas e estímulos externos que não
passam pela zona do córtex cerebral. O seu
sistema nervoso central está preparado para
iniciar uma maturação muito importante, que
será a base de todo o desenvolvimento posterior
(BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ,1999, p. 31 e 32).

Desde pequena, a criança usa seu
corpo para conhecer e explorar o mundo
Desta forma, a aprendizagem promove o à sua volta, quando começa a andar, ela
desenvolvimento por meio das interações com adquire uma autonomia muito importante
o meio ambiente, com as outras pessoas e para as habilidades motoras posteriores:
com os objetos; todos nós nascemos com um
Ao final do primeiro ano de vida, ou em
esquema para desenvolver a aprendizagem. Na
escola, diversas situações envolvendo esses torno dele, obtém-se uma aquisição muito
conceitos são proporcionadas às crianças importante para o desenvolvimento posterior:
como forma de ensino. A brincadeira, os jogos a possibilidade de caminhar autonomamente.
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Essa aquisição, do ponto de vista psicomotor,
A educação pelo movimento se dá através
é básica para evoluir até o domínio e o da relação corporal entre o professor e o aluno,
conhecimento das possibilidades do corpo entre os próprios alunos e pela interação com
(BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 1999, p. 33) o meio e os objetos; as relações emocionais e
de vínculos que a criança faz, passam pelo seu
Neste sentido, a criança articula a noção corpo formando sua personalidade e expressão,
de espaço e de seu corpo em função da vemos que a corporeidade também influencia
aprendizagem; o movimento proporciona- na formação da personalidade da criança,
lhe a conquista do esquema corporal e das visto que é uma das formas de expressão
possibilidades de seu corpo. As experiências mais usadas antes da aquisição da linguagem:
vivenciadas por meio do corpo na infância, irão
influenciar a criança na vida adulta, por este motivo
Desde os fenômenos emocionais, em que o
o trabalho corporal na infância é importante: corpo é simultaneamente receptor e emissor,
“As experiências que a criança vive em relação até a criação dos afetos, após o rompimento
com seu corpo dão-lhe a imagem que será um do bloqueio espacial inicial e da imposição bio
dos aspectos que a ajudaram a delimitar uma rítmica, o corpo nunca perde a sua dimensão
determinada maneira de ver-se a si mesma” expressiva e fundamentalmente criativa e
(BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ,1999, p. 35). personalística (FONSECA, 1996, p.70).
Vemos então, que o movimento e a exploração
do corpo, são formas de aprendizado da
criança, aprendizado este que é válido e
essencial na escola infantil, pois essas
vivências corporais são bases para toda a vida
e aprendizagem posterior. A educação pelo
movimento favorece todas as aprendizagens;
a criança precisa da tomada de consciência
de seu corpo, a partir disto ela se apropria da
cultura e, por meio dos movimentos corporais,
expressa seu aprendizado. De acordo com o
Referencial Curricular Nacional de Educação
Infantil (1998, p.15): “O movimento é uma
importante dimensão do desenvolvimento e da
cultura humana”; dessa forma, por intermédio
da cultura corporal existe a corporeidade
que tem uma significativa relação do corpoeducação por meio da aprendizagem.

O corpo e o movimento são subsídios da
aprendizagem, fatores importantes para que
essa aprendizagem aconteça são os jogos, as
brincadeiras e a dança dentro das atividades
lúdicas. Temos como importante aliado da
aquisição de conhecimento e desenvolvimento
da inteligência, a prática e a expressão corporal
que, auxiliam na integração e socialização
da criança. Neste sentido, o movimento está
presente de tal forma que permite à criança
explorar o mundo e viver experiências
concretas, sobre as quais são construídas
as noções básicas para o desenvolvimento
intelectual
(FONSECA,
1996,
p.70).
O processo de ensino-aprendizagem na
área do movimento na educação depende
das atividades práticas proporcionadas pelos
educadores, das interações das crianças
com o meio e com o outro, e da noção
corporal que possui. Se o educador pretende
alcançar objetivos de desafiar a criança a se
movimentar, seu planejamento deve se apoiar
e se organizar a partir da cultura corporal
existente e valorizar a criatividade da criança.

Na educação infantil, manter contato com a
relação da corporeidade é fato presente: “Duas
hipóteses básicas de corporeidade envolvem
a educação motora: primeira, ninguém escapa
à ação educativa; segunda, a educação
processa-se no corpo e não apenas na cabeça
dos alunos” (REZENDE,1990, p.46). Vemos
que a aprendizagem passa por todo o corpo, e
Vayer (1989, p.21) psicomotricista português,
ao se movimentar expressivamente, a criança diz: “É evidente que os relacionamentos com
mostra isso efetivamente para o educador. o outro são estreitamente ligados à atividade
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motora e sensório-motora da criança”. Para
o autor, os relacionamentos desencadeiam
as atividades motoras, pois a criança
pequena é sensível às tensões apresentadas
pelo adulto, isso influencia as relações de
comunicação e as manifestações de expressão.
Algumas práticas corporais realizadas
na escola como: jogo, brincadeira, dança
e atividades lúdicas são, para a criança, a
expressão de sua criatividade que, modifica-se
ao entrar em contato com o mundo exterior.
Vayer (1989, p.22) ainda diz: “A atividade
corporal está na origem de todo o conhecimento
[...]” Vemos que a criança se movimenta
não só para se expressar, mas também,
como forma de mostrar sua aprendizagem.

as crianças são diferentes das do século XX,
e as exigências também são outras. Para tal
uma instituição de ensino infantil é essencial:
[...] que acredite naquilo que a ciência não
ousava duvidar: a educação infantil é crucial
na formação da pessoa e em seu nome é
imprescindível que ensina a compartilhar e fazer
amigos, a descobrir que a verdadeira ciência
ensina verdades, que quem não lê jamais escreve
e que a liberdade e a individualidade constituem
essências do crescer (ANTUNES, 2004, p.53).

Nesta perspectiva, vemos a educação
infantil como imprescindível prioridade
para as crianças, que ao invés de não ser
obrigatória, deveria ser etapa principal da
educação da pessoa, e o educador desse
nível deveria ter a certeza da paixão por
Num enfoque psicopedagógico, o movimento ensinar as crianças e a consciência de que
pode dizer muito sobre um paciente que tem em suas mãos tesouros a se descobrirem.
apresenta algum tipo de distúrbio ou dificuldade
de aprendizagem. Ao brincar, jogar, dança
ou imitar, a criança cria novos movimentos
e se apropria dos existentes; neste sentido,
as escolas de educação infantil têm como
referencial, propiciar espaços e condições
favoráveis para que as crianças vençam
seus medos e se arrisquem, superando
desafios e se desenvolvendo por meio disso.
O RCNEI (1998, p.15) diz: “O trabalho
com movimento contempla a multiplicidade
de funções e manifestações do ato motor,
propiciando um amplo desenvolvimento de
aspectos específicos da motricidade das
crianças [...]” Desta forma, vemos os benefícios
da prática corporal na educação da criança, que
implica uma reflexão das posturas corporais que
exigimos das crianças nas atividades cotidianas.
Se o movimento traz tantos benefícios e auxilia
no desenvolvimento na educação infantil,
porque os educadores ainda o reprimem?
Falta de conhecimento sobre o assunto,
ou reprodução da educação autoritária
do século passado? É preciso refletir,
pensar na educação das crianças de
hoje, pois nossa sociedade mudou,
335

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo mostrar a importância da psicomotricidade no desenvolvimento e aprendizagem na educação infantil; por meio de pesquisas bibliográficas percebe-se que
alguns autores citados falam das possibilidades que o trabalho motor proporciona na vida das
crianças.
Ao concluir esta pequena contribuição para a área da educação ressalta-se que a educação
infantil é nível base do desenvolvimento psicomotor. Dentro do processo de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento, vimos que as experiências vividas pelas crianças e as interações são
muito importantes, pois, colocam as funções cognitivas e motoras em maturação.
Não podemos deixar de levar em consideração, o papel da escola e do educador nas aquisições infantis; as instituições ainda necessitam de propiciar a maturação funcional das crianças,
bem como disponibilizar espaços e momentos para as atividades psicomotoras livres. Essas
aquisições motoras permitiram às crianças encararem as aprendizagens escolares posteriores
(ler, escrever, calcular, etc.), sem quaisquer carências instrumentais.
A psicomotricidade contribui para os desenvolvimentos e aprendizagens posteriores da criança. No nível infantil, muitas habilidades preponderantemente o movimento são vivências e estímulos cognitivos.
A noção corporal, as atividades motoras e o entendimento de seus benefícios pelo educador,
são fatores que, na perspectiva psicomotora, agem como prevenção das dificuldades de aprendizagem posteriores, advindas da má integralização psicomotora/cognitiva.
Por fim, o trabalho com a psicomotricidade está estritamente aliado a psicopedagogia, visto
que a função preventiva e o desenvolvimento global das aprendizagens e funções da criança são
competências pedagógicas.
A função de educar da escola deve compreender as necessidades da criança, uma delas é o
movimento, que gera aprendizagem e é reprimido a todo momento pelo adulto que desconhece
essa temática. Esses movimentos se tornam aprendizagem, a partir do momento que o educador dá sentido a eles, reconhece sua importância, possibilita e incentiva a criança que use seu
corpo todo para aprender, não apenas o cognitivo. Seria a educação de corpo inteiro beneficiando o cognitivo da criança em desenvolvimento, tornando sua aprendizagem mais significativa.
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O LÚDICO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: O objetivo geral foi realizar de forma indireta, por meio da pesquisa bibliográfica sobre a educação física no ensino fundamental de 1ª à 4ª série trabalhando o lúdico dentro da
perspectiva da cultura corporal, o qual teve como objetivo específico enfocar e apontar soluções
para uma melhor prática pedagógica na escola, se utilizando da cultura corporal como objeto
de estudo. O problema que visamos é que se trata de uma fase em que o movimento se faz
presente, pois, a criança não consegue ficar concentrada, por um período longo em uma única
atividade; o que obriga o professor, no contexto escolar, a buscar formas dinâmicas de ensinar.
O professor de Educação Física necessita elaborar atividades dinâmicas e que respeitem essa
fase de desenvolvimento da criança para que as aulas sejam verdadeiramente “momentos de
aprendizagem”. A presente pesquisa tem a finalidade de identificar as contribuições da cultura
corporal na educação física escolar, a função da escola, o papel do professor e os conteúdos
buscando assim destacar como se dá a prática pedagógica dentro da perspectiva da cultura
corporal, de forma que essa contribua para um eficaz trabalho na educação básica de 1ª a 4ª
série. O lúdico é inerente à cultura corporal, o brincar é aprender, a criança entre 07 e 10 anos
encontra-se na fase das operações concretas, por meio de precisam interagirem com objetos
e demais materiais para compreendê-los, por meio de a mesma aprende por meio do lúdico:
as relações estabelecidas com os brinquedos, com as brincadeiras, com os jogos e recreação.
Palavras-chaves: Lúdico; Corpo; Educação Física; Cultura Corporal; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

S

abemos que a educação vem passando por um processo de transformação, o qual
busca novas práticas coletivas, articuladas com a vida cotidiana e com participação de
organizações e movimentos da sociedade civil. Baseando-se nisso nota-se que a função da escola caminha em contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais e
culturais de maneira crítica e construtiva, por meio que a escola busca valorizar a cultura do seu
próprio grupo e, ao mesmo tempo, ultrapassar seus limites, dando-lhes dados da cultura regional, nacional e universal de forma que esta favoreça a produção e o uso de múltiplas linguagens.
Dentro dessa realidade educacional, nota-se que o papel da educação física também se transformou no decorrer dos tempos se destacando atualmente segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais de Educação Física (1998), como uma disciplina que procura democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica da área, buscando, ampliar, de uma visão apenas biológica, para um trabalho que incorpore as dimensões afetiva, cognitiva e sociocultural dos alunos.
Incorporam, de forma organizada, as principais questões que o professor deve considerar no
desenvolvimento do seu trabalho, subsidiando as discussões, os planejamentos e avaliações da
prática de Educação Física (Brasil, 1998, p. 15).
Para entender essa realidade educacional, Mattos; Neira (2003), atribuem aos conteúdos trabalhados pela Educação Física, o mesmo sentido dado por Coll et al. (1998), quando propõem
que na escola se ensina e se aprendem habilidades para resolver problemas, selecionar informações pertinentes em situações novas ou inesperadas, trabalhar em equipe, mostrar-se solidário
com os companheiros, respeitar e valorizar o trabalho dos demais não discriminando ninguém
por razões de gênero, idade ou outro tipo de características individuais.
Nesse sentido o ensino dos conteúdos da Educação Física deve ser entendido como meios
que o professor utiliza para desenvolver competências e habilidades necessárias à vida em
sociedade. Em sentido oposto à tradição do componente, ao invés de ensinarmos o futebol, a
ginástica de solo ou a dança contemporânea, o que se propõe é o ensino por meio do futebol,
por meio da ginástica de solo e por meio da dança contemporânea.
Extrapolando uma mera questão semântica, Mattos; Neira (2000) propõem que os alunos, a
partir do desenvolvimento de uma atividade da cultura corporal sejam solicitados a desvendar
os fenômenos experimentados: por exemplo, a aceleração do ritmo cardíaco e respiratório ou o
papel histórico-social de determinada prática corporal, seu significado na atualidade etc.
De acordo com Daolio (1995) o nosso corpo encerra elementos da sociedade da qual fazemos parte. Por meio dele assimilamos normas e costumes específicos do meio que nos cerca
num processo de “inCORPORAÇÃO”, como por exemplo, os gestos que fazemos ou a maneira
como caminhamos. O mesmo esporte pode ser jogado de mais de uma maneira, adaptado ao
biótipo dos moradores de determinada região ou, obedecendo a critérios culturais e religiosos,
ser vetado às mulheres, ou ainda ser praticado com valores diferentes, visando o desempenho
ou por simples lazer. Seja como for, podemos afirmar que tudo é influenciado pela cultura,
conforme a Educação Física, pois os elementos da cultura física que são os seus conteúdos,
a ginástica, os jogos, a dança, a recreação e o esporte, é uma parte da cultura universal, que
também é construída por ela.
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Sabendo que a cultura surgiu da fragilidade dos recursos biológicos humanos. O que fez com
que buscássemos suprir as insuficiências com criações que tornaram os movimentos mais eficientes e satisfatórios, procurando desenvolver diversas possibilidades de uso do corpo com o
intuito de solucionar as mais variadas necessidades: não tínhamos garras, construímos lanças,
não tínhamos dentes e mandíbulas fortes, construímos machados e assim por diante.
Em linhas gerais, a educação física deve mostrar que como cita Lê Bouch (1982), o papel da
educação física vai além da ação motora ela deve ser entendida como uma disciplina que interage com as outras disciplinas e com o ser humano na sua totalidade deixando claro que o papel
pedagógico do professor, é ensinar ao aluno, o gosto pela atividade física, não necessitando
para tanto, submeter os discentes, em enfadonhas atividades, ao contrário, pois como componente curricular, a educação física tem na cultura corporal de movimento, um importante papel
educativo, muitas vezes reduzido a busca de um corpo escultural em detrimento de um corpo
cultural. Lê Boulch (1982).
Devido à necessidade urgente de mudarmos a nossa prática pedagógica, desenvolvendo atividades que levem o indivíduo a se conscientizar do seu papel na sociedade. Não podemos mais
continuar com as práticas cartesiana, fragmentada, mecanicista, característica do ensino linear e
autoritário, por meio de só o professor é quem sabe. Precisamos fazer com que os nossos alunos desenvolvam o seu raciocínio em atividades desafiadoras, para que em um futuro bem próximo ela saiba distinguir o que é Educação Física e Atividade Física, e que possa, por meio dos
conhecimentos trabalhados e refletidos pela primeira, optar pela segunda de forma consciente.
Perante essa situação descrita, o presente estudo levanta o seguinte problema: qual devem
ser o papel pedagógico, a prática de ensino e os conteúdos ideais para um trabalho eficaz do
professor no ensino fundamental de 1ª à 4ª série, respeitando a cultura corporal?
Dessa forma, este estudo terá como objetivo identificar o papel pedagógico do professor, a
prática de ensino, além de destacar os conteúdos da educação física no ensino na educação
básica de 1ª à 4ª série.
Nesse caso para solucionar o problema dessa pesquisa, levantam-se as seguintes perguntas
básicas:
Qual é o objetivo da E.F na escola e qual é sua importância social?
Qual é a função da escola e o papel do professor?
Quais são os conteúdos da educação física de 1ª a 4ª série e como deve ser a prática pedagógica dentro da cultura corporal?
Para tanto o desenvolvimento deste estudo em pauta, busca deixar claro que a cultura corporal (ginástica, jogos e brincadeiras populares e o esporte) é uma fenômeno histórico-social de
irrefutável significação cultural de massa, independentemente de gênero, ideologia, etnia, credo,
raça, condições socioeconômicas, por meio de cabe a escola socializar os indivíduos com o
patrimônio científico e cultural produzido historicamente pela humanidade, de modo que os homens possam adquirir a autonomia necessária a sua interação e intervenção no processo de
construção e direção da sociedade.
Dentro dessa justificativa fica claro que a reflexão e a prática da cultura corporal, quando adequadamente socializada e pedagogicamente encaminhada, constituem-se em privilegiado meio de
formação da cidadania, identificada com valores democráticos de modo que assim, como a cultura artística (dança, pintura, artes cênicas, arquitetura, etc.), a cultura corporal deve ser um dos conhecimentos/habilidades a ser tratado pedagogicamente no contexto formal de educação básica.
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preparação para melhor interagir no mundo
social e do trabalho, “seja qual for o futuro
Segundo Carvalho (1996), Entendendo que a vislumbrado: uma sociedade sem classes,
função clássica da instituição escolar é garantir uma utopia tecnológica pós-moderna ou
o processo de transmissão, sistematização e outra qualquer” (Carvalho, 1996 p.37).
assimilação de conhecimentos/habilidades
Relativizando-se a crença comungada por
produzidos historicamente pela humanidade,
de modo a permitir que os seres humanos parte da intelectualidade identificada com os
venham a interagir e intervir na sociedade. Os ideais auto definidos de revolucionários, a
conhecimentos/habilidades sejam técnicos, escola não possui poderes e nem instrumentos
científicos, estéticos, artísticos ou culturais, de, isoladamente, provocar as transformações
constituem no que se entende por patrimônio políticas, econômicas, sociais e culturais
construído pela humanidade. Este patrimônio tão almejadas. No entanto, as mudanças, se
sócio cultural possui dimensões universais, representativas da coletividade, dependem
quando tem significado, abrangência e sobremaneira da qualidade e efetividade do
representatividade independentemente de lugar processo educativo, em conjunto com as
geográfico, político e social, e particulares, quando intervenções desencadeadas pelo conjunto
representativos de determinadas sociedades das Instituições políticas, econômicas, sociais
ou
comunidades
(CARVALHO,
1996). e culturais.Mas então se pode perguntar:
quais conhecimentos a escola deve transmitir?
Por se ter em vista valores humanistas
Evidentemente que não são todos os
e
democráticos,
acredita-se
que
os
conhecimentos/habilidades que constituem conhecimentos acumulados, até porque não
o que estamos denominando de patrimônio existe currículo escolar cujo tempo comporte
cultural devem ser socializados com as novas o universo dos conhecimentos acumulados
gerações, independentemente da classe historicamente, até porque muitos deles são
sociais, faixa etária, crença religiosa, convicção superados. Por esta razão, a escola, norteada
ideológica, raça e sexo. À escola cabe a função pelos pressupostos de uma educação críticopolítico-social de possibilitar a conservação e superadora, deve selecionar os conteúdos
a renovação dos conhecimentos produzidos clássicos necessários à formação do cidadão
e acumulados, para que as novas gerações autônomo, crítico e criativo, para que este
assumam a responsabilidade de continuarem a possa participar intervir e comprometer-se
construção de uma sociedade (sendo no nosso com os rumos da sociedade possível, diante
caso, identificada com valores humanistas e do momento histórico. Os conteúdos clássicos
democráticos), no sentido finalístico de promover são entendidos como aqueles que não perdem
o desenvolvimento científico, tecnológico e sua atualidade para participação, compreensão
cultural, tendo como referências o bem estar e a e interpretação do mundo universal e particular
qualidade coletiva de vida (CARVALHO, 1996). do trabalho e da prática social intencional.
Portanto, é função da escola é desenvolver
Entretanto, não se pode determinar como a personalidade e as potencialidades
indivíduos
(CARVALHO,
1996).
deverão ser as sociedades do por vir, pois, dos
à escola cabe, no ciclo de educação básica,
Seu currículo deve fornecer as condições
fornecer essencialmente os instrumentos
e as experiências acumuladas às novas para o autoconhecimento; para qualificar o
gerações, face às demandas do momento homem, com instrumentos básicos, para o
histórico-cultural. Sendo assim, a escola tem mundo do trabalho; para demonstrar, numa
como função específica a conservação do perspectiva crítica, os ideais, possibilidades,
patrimônio científico e cultural construído paradoxos e contradições das formas de
pela atividade humana, bem como a sua produção; para fornecer instrumentos de
compreensão e intervenção a realidade social.

A FUNÇÃO DA ESCOLA
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No nosso modo de entender, esse processo de
intervenção educacional deverá estar pautado
em valores nobres de justiça, de tolerância
às diferenças, de pluralidade, de liberdade,
de fraternidade e de igualdade de condições
e
oportunidades
(CARVALHO,
1996).

na escola na estrutura de relação de poder. A
partir da sua autonomia relativa, os professores
podem favorecer a questão da mudança,
porque eles têm a condição de da à direção
da prática pedagógica (CARVALHO, 1996).
É assim que, mesmo reconhecendo os
fatores históricos e aspectos culturais que
envolvem o professor, na escola, enfatizamos
a importância de estudos que enfoquem o
cotidiano destes, sua história de vida, para que
se evidencie a força do individual no conjunto
de esforços para a construção coletiva da
prática pedagógica inovadora. Desse modo,
embora em muitas escolas se veja uma prática
pedagógica ambígua e contraditória, em virtude
das possibilidades históricas que o movimento
contraditório encerra já se tem indicadores de
uma prática inovadora baseada no acesso
ao conhecimento específico da Educação
Física, dentro do processo mais amplo de
construção do novo saber, identificado com
o acesso e usufruto das práticas da cultura
corporal
humana
(CARVALHO,
1996).

A escola, assim, é entendida como um dos
importantes espaços de transição e mediação
entre a vida privada e a vida pública, entre a
individualidade e a coletividade, entre o velho e
o novo, entre o passado e o presente. Portanto
é função social da escola instrumentalizar
os indivíduos para participação plena na
vida pública, como cidadãos. Neste contexto
referencial, a educação física tem sido
considerada no contexto brasileiro, assim como
em inúmeros países (independentemente do
nível de desenvolvimento político-econômico),
uma prática sócia cultural importante para
o processo de construção da cidadania
dos indivíduos.
Pelo seu repertório sócio
comunicativo, a educação física, enquanto
disciplina curricular de socialização da cultura
corporal, reúne um rico patrimônio cultural tanto
Portanto avaliar a individualidade do
de dimensão universal (esportes e ginásticos
institucionalizados etc.), quanto particular (jogos aluno, ajustar as atividades às necessidades
e brincadeiras populares, esportes locais, etc.). do aluno, manipular o ambiente para
facilitar as aprendizagens do aluno são
para
um
bom
professor.
Acrescenta-se o fato de
que o ensino essenciais
sistematizado da
educação física, além
de
possibilitar o aumento do repertório
A CULTURA CORPORAL NA
de conhecimentos/habilidades, bem como
EDUCAÇÃO FÍSICA - A EDUCAÇÃO
a compreensão e a reflexão sobre a cultura
FÍSICA E O LÚDICO
corporal, é entendida como uma das formas
de linguagem e expressão comunicativa
A Educação Física no contexto escolar
que, como qualquer prática social, é cheia ao romper com os valores tradicionalistas de
de significados, sentidos, códigos e valores, ordem, disciplina e imutabilidade, se propõe
que influenciam a formação do ser humano. a construir novos valores que estejam mais
Neste contexto conceitual, a educação física condizentes com a sociedade atual. Construir
pode adquirir uma autonomia pedagógica novos valores não é fácil, significa romper com
que a legitime no currículo escolar da paradigmas, que muitas vezes estão enraizados
educação básica (CARVALHO, 1996). e lutam em não serem rompidos; o que obriga
a construir novos paradigmas e nesse aspecto
Quanto ao papel do professor, estes o movimento humano passa a ser visto como
têm aí uma função fundamental em todo natural e redimensiona a Educação Física
esse movimento de construção da prática para o conhecimento do desenvolvimento
pedagógica, porque os mesmos são os agentes humano e como aplicar tais conhecimentos
que concretizam as definições pedagógicas. nas aulas práticas (PICCOLO, 1993).
Nesse sentido, representam uma grande força
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Observando
e
respeitando
o
desenvolvimento, o professor de Educação
Física irá elaborar atividades lúdicas para
as crianças das séries iniciais, a partir da
compreensão de que elas encontram-se em
fase de desenvolvimento por meio de o lúdico
ensina mais do que gestos repetitivos ou
palavras. Destacando Piccolo (1993, p. 60):

o mundo, em todos os seus aspectos: motores,
afetivos, cognitivos, sociais, éticos, morais,
estéticos (SOUZA E SCAGLIA, 2004, P. 36).

As experiências motoras diversificadas, os
desafios caracterizando-se em problemas
possíveis aos quais as crianças são expostas,
fazem com que elas ampliem em muito o seu
acervo de possibilidades de respostas para os
jogos; em consequência, a sua interação com

A fragilidade de recursos biológicos fez com
que os seres humanos buscassem suprir as
insuficiências com criações que tornassem
os movimentos mais eficazes, seja por razões
“militares”, relativas ao domínio e uso de
espaço, seja por razões econômicas, que

Como visto a ludicidade deve fazer parte
do ato pedagógico da Educação Física,
tendo em vista a formação cidadã do aluno
e seu desenvolvimento integral, o que faz
importante que o professor conheça as fases
É por meio de atividades que, além de de desenvolvimento das crianças e utilize
proporcionarem o prazer na execução promovam atividades lúdicas adequadas a cada fase.
o crescimento evolutivo do educando, a
Educação Física Escolar vai encontrar um
A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO CULTURA
caminho coerente com o seu compromisso
CORPORAL
educacional. O ensino torna-se mais
humanista quando se respeita o aluno em sua
O ser humano, desde suas origens, produziu
individualidade pessoal (PICCOLO, 1993, P. 60). cultura. Sua história é uma história de cultura, na
medida em que tudo o que faz está inserido num
Ao brincar, ao jogar e ao ter contato com contexto cultural, produzindo e reproduzindo
diversos brinquedos, a criança desenvolve o cultura. O conceito de cultura é aqui entendido
raciocínio, explora a imaginação e compreende como produto da sociedade, da coletividade
valores como respeito, amizade, entre outros. à qual os indivíduos pertencem, antecedendoTais aspectos fazem com que essa ludicidade os e transcendendo-os. É preciso considerar
presente no brincar, jogar e nos brinquedos que não se trata, aqui, do sentido mais usual
sejam utilizados nas aulas de Educação do termo cultura, empregado para definir certo
Física. Deve ser destacado que o professor saber, ilustração, refinamento de maneiras. No
de Educação Física deve inserir o lúdico sentido antropológico do termo, afirma-se que
em sua prática a partir de um planejamento, todo e qualquer indivíduo nasce no contexto
do conhecimento dos alunos, de suas de uma cultura, não existe homem sem cultura,
necessidades e não oferecer as atividades mesmo que não saiba ler, escrever e fazer
lúdicas só por oferecê-las, pois, se forem contas. É como se pudesse dizer que o homem
oferecidas sem o planejamento adequado, não é biologicamente incompleto: não sobreviveria
haverá aprendizagem significativa, mas mera sozinho sem a participação das pessoas e
reprodução de movimentos, que já era oferecido do grupo que o gerou (CAMPOS, 2003).
no ensino tradicional (PICCOLO, 1993, P. 60).
A cultura é o conjunto de códigos simbólicos
As atividades lúdicas oferecidas devem reconhecíveis pelo grupo: neles o indivíduo é
ser diversificadas e deve permitir que formado desde o momento da sua concepção;
os alunos criassem novos movimentos, nesses mesmos códigos, durante a sua
sejam constantemente desafiadas, assim, infância, aprende os valores do grupo; por
elas serão capazes de construir novo eles é mais tarde introduzido nas obrigações
saberes que as auxiliarão no cotidiano. da vida adulta, da maneira como cada
Destacando Souza e Scaglia (2004, p. 36): grupo social as concebe (CAMPOS, 2003).
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dizem respeito às tecnologias de caça, pesca
e agricultura, seja por razões religiosas, que
tange aos rituais e festas, ou por razões apenas
lúdicas. Derivaram daí inúmeros conhecimentos
e representações que se transformaram ao
longo do tempo, tendo resignificadas as suas
intencionalidades e formas de expressão
e que constituem o que se pode chamar
de cultura corporal
(CAMPOS, 2003).

os objetivos da Educação Física escolar e os
objetivos do esporte, da dança, da ginástica
e da luta profissionais, pois, embora seja uma
referência, o profissionalismo não pode ser a
meta almejada pela escola (CAMPOS, 2003).
A Educação Física escolar deve dar
oportunidades a todos os alunos para que
desenvolvam suas potencialidades, de
forma democrática e não seletiva, visando
seu aprimoramento como seres humanos.
Nesse sentido, cabe assinalar que os alunos
portadores de deficiências físicas não
podem ser privados das aulas de Educação
Física.Independentemente de qual seja
o conteúdo escolhido, os processos de
ensino e aprendizagem devem considerar
as características dos alunos em todas as
suas dimensões (cognitiva, corporal, afetiva,
ética, estética, de relação interpessoal
e inserção social),
(CAMPOS, 2003).

Dentre as produções dessa cultura corporal,
algumas foram incorporadas pela Educação
Física em seus conteúdos: o jogo, o esporte, a
dança, a ginástica e a luta. Estes têm em comum
a representação corporal, com características
lúdicas, de diversas culturas humanas; todos
eles ressignificam a cultura corporal humana
e o fazem utilizando uma atitude lúdica.A
Educação Física tem uma história de pelo
menos um século e meio no mundo ocidental
moderno, possui uma tradição e um saber-fazer
Sobre o jogo da amarelinha, o voleibol ou
e tem buscado a formulação de um recorte
epistemológico próprio (CAMPOS, 2003). uma dança, o aluno deve aprender para além
das técnicas de execução, a discutir regras e
estratégias, apreciá-los criticamente, analisáAssim, a área de Educação Física hoje los esteticamente, avaliá-los eticamente,
contempla múltiplos conhecimentos produzidos ressignificá-los e recriá-los. É tarefa da
e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo Educação Física escolar, portanto é garantir
e do movimento. Entre eles, se consideram o acesso dos alunos às práticas da cultura
fundamentais as atividades culturais de corporal, contribuir para a construção de
movimento com finalidades de lazer, expressão um estilo pessoal de exercê-las e oferecer
de sentimentos, afetos e emoções, e com instrumentos para que sejam capazes de
possibilidades de promoção, recuperação apreciá-las criticamente (CAMPOS, 2003).
e manutenção da saúde. Trata-se, então, de
APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS DE
localizar em cada uma dessas manifestações
ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
(jogo, esporte, dança, ginástica e luta) seus
benefícios fisiológicos e psicológicos e suas
Educação Física busca a aprendizagem do
possibilidades de utilização como instrumentos
de comunicação, expressão, lazer e cultura, corpo, dos movimentos, limites e desafios.
e formular a partir daí as propostas para a Sua importância se deve ao desenvolvimento
Educação Física escolar (CAMPOS, 2003). do corpo físico, em que o aluno descobrirá
seus limites e diferentes modos de executar
A Educação Física escolar pode sistematizar seus movimentos físicos, desenvolver a sua
situações de ensino e aprendizagem que criatividade, sua produção cultural, dando
garantam aos alunos o acesso a conhecimentos oportunidades do aluno criar e recriar as
práticos e conceituais. Para isso é necessário atividades corporais produzidas pelos seres
mudar a ênfase na aptidão física e no rendimento humanos ao longo da sua história cultural,
padronizado que caracterizava a Educação deixando que eles tenham total liberdade de
Física, para uma concepção mais abrangente, expressão de seus sentimentos (SARTI, 2001).
que contemple todas as dimensões envolvidas
em cada prática corporal. É fundamental
também que se faça uma clara distinção entre
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Dentro deste segundo bloco encontramos
em cada uma das modalidades várias opções
que podem ser trabalhadas de acordo com a
região por meio de a escola se localiza. São
eles: jogos pré-desportivos; jogos populares;
brincadeiras; atletismo; esportes coletivos;
esportes com bastões e raquetes; esportes
sobre rodas; lutas e ginásticas. O terceiro bloco
diz respeito as “atividades rítmicas expressivas”,
que inclui manifestações da cultura corporal e
que tem como características a expressão e a
comunicação que são as danças e brincadeiras
cantadas. Os conteúdos deste bloco são
amplos, diversificados e podem variar muito de
acordo com o local em que a escola estiver
inserida. Pesquisas sobre danças e brincadeiras
cantadas de outras regiões podem tornar
um trabalho bastante atrativo, aumentando o
Portanto segundo os PCN os conteúdos conhecimento do aluno (HAETINGER, 2005).
devem ser desenvolvidos partindo de três
Por meio das danças e brincadeiras podem-se
blocos entre si: o primeiro “conhecimento sobre
o corpo” que diz respeito aos conhecimentos reconhecer os movimentos como leve/pesado,
e conquistas individuais para as práticas forte/fraco, rápido/lento, intensidade, duração,
corporais expressas nos outros dois blocos. direção, ser capaz de construir coreografias
Aqui o importante é a percepção do próprio e valorizar a apreciar essas manifestações
corpo, sentindo e compreendendo ossos expressivas. Dentro deste contexto podem
e músculos presentes nos movimentos e ser vistas: as danças brasileiras, danças
posições. O aluno terá que perceber seu próprio urbanas, eruditas, lengalengas, brincadeiras
corpo, por meio de sensações e compreender de roda e cirandas. De acordo com os
alterações antes e depois das atividades. objetivos e os conteúdos a serem trabalhados,
Essa percepção também é necessária para se os critérios de avaliação deverão abranger
estudar a postura dos alunos (SARTI, 2001). vários aspectos como: de aptidão, de
motivação, de possibilidades pessoais e de
O segundo bloco fala sobre práticas que fica limites para que o aluno possa compreender
difícil de separá-las, pois possuem diferenças sua função e trace metas para melhorar
e semelhanças quando são exercidas. São os seu desempenho (HAETINGER, 2005).
chamados “esportes, jogos, lutas e ginásticas”.
O processo de ensino e aprendizagem
O esporte é uma prática com caráter competitivo
e oficial. Os jogos são adaptados em função na educação física não se restringe aos
de espaço e material disponível e geralmente simples exercícios de certas habilidades e
possuem caráter cooperativo e recreativo. As destreza, mas de acordo com a proposta, é
lutas geram combinação de ataque e defesa de capacitar o indivíduo a refletir sobre suas
caracterizando-se por uma regulamentação a possibilidades corporais e com autonomia,
fim de punir atitudes de violência e desigualdade. exercê-las de maneira social e culturalmente
As ginásticas são técnicas de trabalho corporal significativas e adequadas. Por meio dos
que estão diretamente ligadas ao “conhecimento parâmetros curriculares nacionais pretendesobre o corpo” (HAETINGER, 2005). se desenvolver a prática corporal e cultural de
cada aluno, por meio de exercícios técnicos
e atividades lúdicas, desenvolvendo sua
percepção da realidade, fazendo com que o
Para tanto se entende que a aprendizagem
da educação física, deve sempre levar em
consideração a relevância social, características
dos alunos e do próprio ambiente, com o objetivo
de que o aluno tenha a prática de atividades
corporais, desenvolvendo a socialização
respeitando características próprias e dos
outros indivíduos, adotando atitudes de respeito,
dignidade e solidariedade, conhecendo,
valorizando, respeitando e desfrutando da
cultura corporal, adotando hábitos saudáveis
de higiene, educação alimentar, para assim
solucionar problemas de ordem corporal,
conhecendo a diversidade de padrões de
saúde, beleza e estética, reconhecendo-as
como uma necessidade básica do ser humano
e um direito do cidadão (SARTI, 2001).

346

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

aluno possua um físico saudável e uma mente
aberta, propondo que o aluno saia da escola
com um conhecimento vasto dos esportes e
com uma saúde excelente, para ter sempre
uma chance de competir e de ter prazer em
exercer atividades físicas (HAETINGER, 2005).

REFLEXÕES SOBRE A ESCOLA E A
PRÁTICA DOCENTE

Relacionadas a essas imagens encontram-se
nos estudos e nas teorias que determinaram
e que têm determinado o pensamento
pedagógico, concepções de escola, de ensino,
conhecimento e de aprendizagem, bem como
concepções das relações existentes entre
teoria e prática, ou seja, entre investigação e
ação. Para refletir sobre o trabalho pedagógico
desenvolvido na escola das séries iniciais do
ensino fundamental, entendo ser necessário
compreender como se estruturam as escolas
de educação infantil e suas práticas. Apoiandome nas conclusões de Silva, 1999, p.59 e 60,
afirma que: “A escola infantil tem pautado suas
ações na intenção, quase que exclusiva, de
preparar criança para o ensino fundamental”.

Julgo que ainda não se refletiu suficientemente
sobre o trabalho docente que se realiza na
escola. Os sujeitos que nela atuam tendem mais
a ações isoladas que a um esforço de reflexão
conjunto que propicie melhorias individuais e
coletivas. Penso também ser indispensável a
reflexão sobre o papel do professor formador
Nesse sentido, utiliza como estratégia
de professores, o que me afeta particularmente
por ser professor de Educação Física infantil dominante a repetição de exercícios de prontidão,
em cursos que preparam docentes para os nos quais se emprega a brincadeira ora como
diferentes graus de ensino (NÓVOA, 1997). recurso didático, ora como instrumento de
sedução e controle. Entendo que essa estratégia
Defendo a necessidade de se buscar não se compatibiliza com as características da
formar um profissional capaz de refletir na e atividade lúdica da criança, que requer liberdade
sobre a prática desenvolvida na escola. Em para explorar sua criatividade (SILVA, 1999).
síntese, sustentou a importância da reflexão na
Nessa linha de raciocínio, pode-se afirmar
ação. Gómez, (apud NÓVOA, 1997), afirma:
A sociedade ocidental tem-se mostrado que o brincar como prática social infantil não
preocupada com os resultados insatisfatórios tem sido compatível com a função que a
de longos e custosos processos de escola vem cumprindo. Nela, deixam de serem
escolarização: nas sociedades industrializadas, valorizadas as iniciativas tímidas das crianças,
a escola conseguiu chegar aos lugares que refletem características de aleatoriedade
mais inacessíveis e às camadas sociais e indeterminação, com as quais a escola não
mais desfavorecidas. Não obstante, nem a sabe trabalhar e nem lidar. A consequência
preparação científico-técnica, nem a formação é que o professor acaba mais controlando
cultural e humana, nem sequer a desejada os passos e as respostas das crianças
formação compensatória alcançaram o grau diante das tarefas (atividades) propostas
de satisfação prometido (NÓVOA, 1997, p. 95). do que as incentivando a produzirem algo
interessante e de fato educativo (SILVA, 1999).
O autor considera ainda que: “São familiares
as metáforas do professor como modelo
de comportamento, como transmissor de
conhecimentos, como técnico, como executor de
rotinas, como planificador, como sujeito que toma
decisões ou resolve problemas, etc.” (Ibid: 96).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Perante o estudo bibliográfico realizado, conclui-se que o professor a educação física ele deve
em primeiro lugar ter bem claro qual é a concepção de educação física que ele irá desenvolver
na escola e qual realmente é a função da escola. Baseando-se nisso o estudo mostra que a
educação física dentro da perspectiva da cultura corporal se tornará eficaz a partir do momento
que o papel do professor esteja centrado em ajustar às atividades dentro das necessidades dos
alunos e assim manipular o ambiente que facilite aprendizagens.
Portanto, nossos alunos devem se tornar sujeitos do processo, construindo, refletindo e aprendendo o conhecimento pautado por uma perspectiva em que seja possível imaginar outra forma
de aula. Por isso a prática do professor e os conteúdos desenvolvidos na educação básica de
1ª à 4ª série deve ser direcionado a uma aprendizagem de habilidades para resolver problemas,
selecionar informações pertinentes em situações novas e/ou inesperadas, trabalhar em equipe,
mostrar-se solidário com os companheiros, levando o aluno a respeitar e valorizar o trabalho dos
demais. Neste sentido os ensinos dos conteúdos da Educação Física serão entendidos como
meios que o professor utiliza para desenvolver competências e habilidades necessárias à vida
em sociedade.
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RELEVÂNCIA DO USO DE
EXPERIMENTOS DE CIÊNCIAS NO
ENSINO FUNDAMENTAL I

RESUMO: Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais, o ensino deve
estar voltado para a compreensão do mundo, dos fenômenos da natureza e das tecnologias
presentes ao redor da criança, bem como os seres vivos e o corpo humano. O Currículo Escolar
garante um ensino de qualidade para os alunos do Ensino Fundamental I. Percebe-se então a
necessidade de tornar as aulas de Ciências significantes, não meramente conteudistas, mas relevantes para a construção do pensamento do educando, levando-o a compreensão do mundo
que o cerca, assim como a compreensão de seu própria corpo e das ferramentas tecnológicas
que estão cada vez mais presentes na infância. Visa assim a formação de um cidadão crítico,
que compreende a natureza e seus fenômenos, se desprendendo de achismos e superstições
que ainda persistem em nossa sociedade. É preciso desenvolver nos educandos o pensamento
científico, a capacidade de questionar o seu entorno, bem como a compreensão de como modificá-lo, melhorá-lo e interferir de forma adequada. No entanto, o que se observa atualmente é o
ensino maçante, baseado em aulas meramente expositivas, sem sequer levar o educando a um
papel ativo no seu processo de ensino-aprendizagem. Muitas das vezes as aulas se resumem a
leitura de textos e a responder questionários mecânicos e maçantes, sem real significado para a
criança, que apenas “vê” o conteúdo, sem compreendê-lo como parte de sua vida, de seu contexto social. Portanto, o ensino de Ciências, por meio de experimentos, nas mais variadas aulas,
pode contribuir para dar significado e relevância aos conteúdos que se tem trabalhado em sala
de aula., objetiva a aproximação dos alunos com os elementos naturais, com o conhecimento
sobre si mesmo e sobre a sua realidade, sobre o pensamento científico e sua caracterização,
contribuindo para a formação de um cidadão crítico e ativo na sociedade brasileira.
Palavras-chaves: Currículo Escolar; Ciências; Experimentos.
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INTRODUÇÃO

O

presente Artigo tem como objeto explanar a relevância dos experimentos nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, com o intuito de favorecerem a compreensão e o
questionamento dos fenômenos naturais e a organização do mundo, da tecnologia e
seu papel na sociedade do século XXI, a transformação do mundo e a influência humana na natureza. Tais práticas visam se contrapor a um modelo tradicional do ensino de Ciências, no qual
educandos apenas “passam” pelos conteúdos, somente lendo textos maçantes ou extenuantes,
sem compreenderem do que se trata ou como o que se é trabalhado nas aulas implica em sua
vida, em seu dia-a-dia, nas suas interações sociais, na sua compreensão de mundo e até no seu
papel como cidadão do mesmo. Também ignora a relação entre sua vivência e os problemas
ambientais que o mundo inteiro está enfrentando e que podem ofuscar o futuro brilhante que
sua geração inteira almeja.
O seu objetivo é demonstrar a importância da valorização do conhecimento científico e tecnológico na formação de um cidadão capaz de perceber a influência das práticas dos seres
humanos e seu impacto ambiental, assim como respeitar e entender a natureza e os fenômenos
naturais, as tecnologias e seu importante papel na civilização humana. É preciso que se perceba
como parte integrante do meio ambiente, como fator essencial nessa equação, que implica na
manutenção do equilíbrio entre o mundo humano e o mundo natural, que mesmo tendo noções
diferentes para algumas pessoas, representam uma mesma essência, um mesmo planeta Terra,
onde todos os seres vivos vivem, morrem e compartilham os recursos da natureza todos os dias
de sua existência.
O problema abordado no presente artigo é o uso e a necessidade experimentos que tornem
significativas as aulas de ciências nos mais diversos conteúdos escolares. Com o intuito de
evitar concepções errôneas e não científicas que ainda perpetuam em nossa sociedade e que
mantém, ainda no século XXI, deturpações como o “terra planismo”, crendices populares sem
nenhum embasamento científico, a descrença de alguns movimentos sociais no aquecimento
global e no efeito estufa, a minimização da influencia humana nos habitats de todo o planeta, a
falta de hábitos saudáveis e sustentáveis, que evitem práticas destrutivas para o meio ambiente.
Como foco na promoção à cidadania e a formação de um ser crítico e consciente de seu
papel social, este artigo também tem como objetivo conscientizar educadores quanto ao papel
crucial das aulas de Ciências em promover a preservação do meio ambiente e a promoção da
construção de um futuro melhor para as futuras gerações, buscando revelar a necessidade cada
vez mais urgente de se alterar o modo de vida do ser humano e promover práticas ecológicas
em contraposição à exploração desenfreada da natureza, que vem sendo observada desde o
início da Era Industrial. Busca, portanto, assegurar a promoção de uma visão educacional científica, que respeite a natureza e a vida em harmonia com a mesmo como inerente à cidadania.
É preciso que todos os educadores e professores, reflitam e repensem a sua prática,
ou mesmo a da escola, na formação de cada uma das crianças que lhe são entregues, sempre
reformulando o ato de educar, numa busca incansável pela melhor formação social e da cidadania, de uma forma que seja realmente instrutiva e relevante para o educando. Evitando práticas
excludentes ou sem real significado para os alunos e alunas.
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Muitas das vezes as aulas de Ciências resumem-se a aulas sem sentido, sem nexo com a
realidade, nos quais se decoram textos sobre corpo humano, topografia, geografia, fenômenos
da natureza, ciclo da vida, sem levar a criança a refletir sobre esses processos em sua existência. Nesse sentido a Constituição Federal de 1988 é muito clara quando no Art. 205 estabelece
que a educação é direito de todos os brasileiros, sendo um dever do Estado, da sociedade e
da família, e que deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa. Deve-se indagar sobre o pleno
desenvolvimento e como alcançá-lo, sendo uma meta da qual educadores precisam ter foco,
estratégia e planejamento, além de formação acadêmica que forneça o conhecimento adequado
e as reflexões acerca da educação e seu papel na alteração das práticas humanas que estão
destruindo o meio ambiente e ofuscando o futuro das próximas gerações.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Ciências é preciso
“a construção de uma estrutura geral da área que favoreça a aprendizagem significativa do conhecimento historicamente acumulado e a formação de uma concepção de Ciência, suas relações com a Tecnologia e com a Sociedade. Portanto, é necessário considerar as estruturas de
conhecimento envolvidas no processo de ensino e aprendizagem — do aluno, do professor, da
Ciência.” Isto evidencia a necessidade de o educador sempre buscar métodos e mecanismos
que favoreçam a reflexão e a interação significativa e a participação ativa na descoberta de novos conhecimentos.
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A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL, NO ART. 32
DETERMINA:
O ensino fundamental, com duração
mínima de oito anos, obrigatório e gratuito
na escola pública, terá por objetivo a
formação básica do cidadão, mediante:
I – o desenvolvimento da capacidade de
aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social,
do sistema político, da tecnologia, das artes e
dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação
de atitudes e valores; (BRASIL, 1996).
Pode-se reforçar, portanto, que a educação
deve levar o educando a compreender
de forma ativa o ambiente natural e a
tecnologia. É preciso que isso ocorra de
maneira efetiva, pois apenas ler sobre os
conteúdos certamente não leva o educando à
compreensão dos mesmos (BRASIL, 1996).
Nota-se assim a necessidade de proporcionar
ao educando a possibilidade de serem ativos
no seu processo de ensino-aprendizagem.
A experimentação existe para tornar a
compreensão dos conteúdos real, não apenas
teórica. Não basta ao alunado ler infindáveis
textos a respeito dos fenômenos da natureza,
responder infinitos questionários mecânicos
com informações explícitas. O indivíduo precisa
experimentar, viver, relacionar e questionar
seu mundo, seu entorno, sua realidade.
Desta maneira se constrói o conhecimento, a
criticidade e se adquiri a certeza de que se pode
melhorar o universo que nos cerca, se pode
melhorar o futuro, que muitas vezes se mostra
catastrófico e desolador (BRASIL, 1996).
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AS DIFICULDADES DO ENSINO DE
CIÊNCIAS NATURAIS NO ATUAL
CONTEXTO ESCOLAR
Ao refletirmos sobre o ensino de Ciências
no Brasil e o desempenho dos educandos
nesta disciplina, conclui-se que há grandes
desafios a serem superados. De acordo com
matéria publicada pelo jornal ‘O globo’(2016)
“Segundo dados do Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em
inglês), o desempenho do estudante brasileiro
na disciplina está entre os piores dos 70
países avaliados, com nota média de 401,
à frente apenas da República Dominicana,
Argélia, Kosovo, República da Macedônia,
Tunísia, Líbano e Peru” (O GLOBO, 2016).
O estudo chama a atenção para a deficiência
na infraestrutura das escolas, à falta de acesso
a laboratórios de ciências, visto que apenas
57,1% dos estudantes brasileiros frequentavam
escolas que utilizavam tal recurso. Também fica
claro que apenas 32 % do alunado brasileiro
conseguia usar conhecimento de conteúdo
e procedimental básico para reconhecer
e identificar explicações de fenômenos
científicos aprendidos no decorrer da vida
escolar. Isto evidencia a necessidade de
ressignificar as aulas de ciências de acordo
com a vivência do educando (O GLOBO, 2016).
Se pensarmos em como as aulas de ciências
são trabalhadas, percebemos que muitos dos
conteúdos são abordados apenas por aulas
expositivas, leitura e interpretação de texto,
exercícios de memorização e em avaliações
tradicionais, faltando sua contextualização e,
principalmente, sua experimentação nas aulas.
Exemplos com o uso do concreto, da ação e
da observação, certamente proporcionam ao
educando a compreensão prática do que se
aprende, sem permitir que se tornem apenas
memorização de conceitos e definições
provindas das aulas de ciências. É importante
que se mude a visão atual, que reduz o
ensino de ciências à um plano secundário, de
forma excludente, distante da realidade e da
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compreensão da criança com relação ao que atual conjuntura social e no enfrentamento dos
se é trabalhado na escola (O GLOBO, 2016). problemas ambientais enfrentados por toda a
humanidade (DIAZ; ALONSO; MAS; 2003, p.3).
Além de proporcionar aulas dinâmicas, com
planejamento adequado, o educador deve
Nesse contexto reflexão ativa e a alfabetização
manter em mente que o educando deve ser científica são essenciais na aquisição de
protagonista de seu processo de alfabetização conhecimentos relevantes e na formação do
científica. Não deve apenas ler mais e mais educando, propiciando o desenvolvimento
matérias sobre determinado assunto, sem de cidadãos críticos e reflexivos, plenamente
sequer vivenciá-lo e compreendê-lo, sem conscientes de seu papel enquanto responsáveis
ser instigado a se questionar acerca dos por alcançar um modo de vida sustentável para
fenômenos da natureza, das tecnologias o planeta (DIAZ; ALONSO; MAS; 2003, p.3).
utilizadas em seu cotidiano, que lhe permitem
conforto e desenvolvimento (BRASIL, 1996).
O termo alfabetização científica pode se
referir ao ensino de ciências que promova a
Um exemplo prático se aplica a um conteúdo aquisição de capacidades e competências
simples para o ensino fundamental, quando se que permitam ao educando a compreensão
fala de fungos e bactérias. Se for feito de forma a participação efetiva nos processos de
tradicional, o educando pode não compreender decisões do cotidiano, numa forma de ensino
como a existência destes microrganismos que privilegia a formação cidadã de estudantes
afetam de forma direta o modo de vida do que dominem e usem os conhecimentos
ser humano, a produção de alimentos e científicos nas diferentes áreas da vida.
bebidas, a produção de medicamentos e
até o funcionamento de processos vitais
De acordo com Díaz, Alonso e Mas:
na digestão de alimentos (BRASIL, 1996).
[...] a alfabetização científica é a finalidade
mais importante do ensino de Ciências; estas
Ao se trabalhar esse conteúdo não é razões se baseiam em benefícios práticos
necessário microscópio, embora fosse muito pessoais, práticos sociais, para a própria
bem-vindo em aulas no ensino fundamental cultura e para a humanidade, os quais se
I. O educador poderia escolher amostras obtêm por meio da combinação de duas
de diferentes alimentos, contaminá-los com escalas binárias: individual/grupal e prática/
determinados elementos, isolar as amostras conceitual, dando lugar aos quatro domínios
em sacos plásticos transparentes e analisar indicados (DIAZ; ALONSO; MAS; 2003, p.3).
as amostras por determinado período de
tempo. Após isso poderia realizar uma
Partindo dessa premissa, é crucial a
roda de conversa e socializar dúvidas e elaboração de estratégias pedagógicas
conclusões dos alunos (BRASIL, 1996). inovadoras e significativas no ensino
fundamental I, propiciando ao aluno a
A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO aquisição de conhecimentos sobre a ciências
e as primeiras impressões sobre a método
CIENTÍFICA
científico, suas contribuições para a sociedade
É na escola geralmente que os alunos contemporânea e mesmo as origens do mesmo.
encontram os primeiros significados de cultura, Possibilita assim ao educando a significação
de matemática, de ciência e de sociedade e, desses conteúdos na sua vida, no seu diapor consequência, começam a se compreender a-dia, na sua família, no seu bairro, em sua
como cidadãos de direitos e se ver como seres cidade e proporciona à criança a base para
ativos no processo de mudança e melhoria social, se entender e entender o mundo que a rodeia.
assim como compreender qual o seu papel na
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De acordo com Paulo Freire (1979, p 72) “a
alfabetização não pode se fazer de cima para
baixo, nem de fora para dentro, como uma
doação ou uma exposição, mas de dentro
para fora pelo próprio analfabeto, somente
ajustado pelo educador...”. Ou seja, vê-se a
necessidade essencial de o educando ser
o protagonista no desenvolvimento de suas
habilidades e conhecimentos à respeito de
Ciência. O alunado precisa realizar e sentir
os conhecimentos, percebendo-os como
concordantes com o seu dia-a-dia, suas
dificuldades e suas ambições, acompanhadas
pela
compreensão
de
seu
entorno.
Para que a escola consiga desenvolver
adequadamente a sua função como formadora
de cidadãos leitores, críticos e reflexivos,
é necessário um trabalho que disponibilize
ao aluno uma grande diversidade de textos
acadêmicos e científicos, dando assim o
suporte para que amplie o seu reportório de
conhecimentos, assim como sua compreensão
de mundo e dos seus fenômenos (FREIRE, 1979).
Os educadores devem ter sempre em
mente a necessidade de formar um aluno
que valorize a ciência como essencial para a
manutenção do bem-estar social e a superação
dos grandes problemas ambientais, que
preocupam e interferem na transformação do
mundo e do modo como tratamos os recursos
naturais ou as tecnologias.Para Freire (1989):

Na verdade, tanto o alfabetizador quanto o
alfabetizando, ao pegarem, por exemplo, um
objeto, como laço agora com o que tenho entre
os dedos, sentem o objeto, percebem o objeto
sentido e são capazes de expressar verbalmente
o objeto sentido e percebido. [...] A alfabetização
é a criação ou a montagem da expressão
escrita da expressão oral. Esta montagem não
pode ser feita pelo educador para ou sobre
o alfabetizando. Aí tem ele um momento de
sua tarefa criadora (FREIRE, 1989, p.13).
Percebe-se assim a importância de sentir
o objeto de estudo, no caso, a ciência e
suas contribuições para a sociedade. O
alfabetizando necessita desta concretização
dos conteúdos, tornando a aprendizagem
real e de significado concreto no cotidiano
do educando. A alfabetização científica
visa, portanto, uma formação completa do
educando em se tratando dos conhecimentos
científicos. Um aluno que compreende e
questiona os fenômenos que observa no
mundo a todo momento (FREIRE, 1989, p.13).

EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS E SUA
CONTEXTUALIZAÇÃO
Embora sejam trabalhosas, é importante
que se proponham sequências didáticas
ou mesmo projetos pedagógicos, que
valorizem a experimentação em sala de aula,
quebrando o ciclo tradicional da educação
bancária, ainda tão arraigado nas escolas.
Deve-se notar que muitos professores, em
virtude de suas próprias visões de mundo,
suas próprias concepções pessoais ou
auto afirmações, apresentem dificuldade
ou mesmo relutância para trabalhar o que
é proposto para o ano, de forma efetiva,
no que se refere ao ensino de ciências.

Daí que também não pudesse reduzir a
alfabetização ao ensino puro da palavra, das
sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo
o alfabetizador fosse “enchendo” com suas
palavras as cabeças supostamente “vazias”
dos alfabetizandos. Pelo contrário, enquanto
ato de conhecimento e ato criador, o processo
da alfabetização tem, no alfabetizando, o seu
sujeito. O fato de ele necessitar da ajuda do
Muitos professores se sentem desconfortáveis
educador, como ocorre em qualquer relação em fazer uso de experimentos para se trabalhar
pedagógica, não significa dever a ajuda os conteúdos. Mas é preciso que se promova
do educador anular a sua criatividade e a um trabalho efetivo. Para Lorenzetti e Delizoicov:
sua responsabilidade na construção de sua
linguagem escrita e na leitura desta linguagem.
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O
desenvolvimento
dos
conteúdos
procedimentais
será
de
fundamental
importância durante a realização das aulas
práticas. Observar atentamente o fenômeno
em estudo, estabelecer hipóteses, testálas via experimento, registrar os resultados,
permite que os alunos ajam de forma ativa
sobre o objeto de estudo, possibilitando
uma melhor compreensão do experimento
(LORENZETTI E DELIZOICOV, 2001, p.46).

algo para uma prova, para uma avaliação
(LORENZETTI E DELIZOICOV, 2001, p.46).
Isto demonstra a relevância que uma
abordagem com experimentos pode ter,
no sentido de se proporcionar, a vivência
e não apenas a leitura e o questionamento
de um texto pronto. Texto esse que pode
não trazer questionamentos que o tornam
importante para a compreensão infantil.

O autor denota assim o quão importante
o experimento se mostra para testar os
conhecimentos
trabalhados
e
verificar
o conteúdo como real e possível de se
comprovar cientificamente. Também evidencia
a necessidade de se proporcionar ao alunado
o momento de se registrar, de se questionar,
de levantar hipóteses, testá-las e questionar
o que se é apreendido, levando sempre a
um maior e melhor entendimento sobre os
conhecimentos abordados nas aulas. Isso
evita assim que as aulas sejam meramente
tradicionais, apenas lendo e absorvendo os
conteúdos, sem conectá-los com a vivência,
sem concretizá-los em suas mentes, como
sendo essenciais e usuais no cotidiano do
educando. Esse processo torna a aula mais
rica, mais efetiva e, certamente, mas instrutiva
(LORENZETTI E DELIZOICOV, 2001, p.46).
Ao se trabalhar um conteúdo comum,
como a caracterização do solo, comum
nos anos iniciais do ensino fundamental
I, geralmente no 3º ano do ciclo de
alfabetização, o professor poderia tratá-lo
apenas no livro didático. Poderia fazer a
leitura compartilhada do texto, realizar uma
roda de conversa, fazer questionamentos e
mesmo pedir que os alunos explicassem
o que se é trabalhado. No entanto, se
o aluno puder tocar, ver, observar os
diferentes tipos de solos. Plantar algo
nos solos e observar as diferenças
o crescimento de um mesmo tipo de
plantas. Anotar suas observações num
diário de campo. Aprenderá os conceitos
com o uso do real e não apenas decorar
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho com experimentos que valorizem o método científico, a curiosidade e a vivência
prática, pode ser uma excelente alternativa para se contrapor ao ensino mecânico, por vezes
apenas trabalhando os conteúdos de forma abstrata, desconexa com a realidade do educando,
ou mesmo desconsiderando sua vivência e sua aplicação prática. Isso apenas torna a disciplina
de Ciências Naturais descontextualizada. Esse artigo tem por objetivo propor uma ressignificação da forma com que se trabalha os conteúdos dessa disciplina tão importante na construção
da cidadania, principalmente quando se leva em conta os graves problemas ambientais que a
próxima geração terá que lidar; aquecimento global, escassez de água, crise energética, explosão demográfica, efeito estufa e assim por diante.
É preciso refletir quanto a necessidade de se trabalhar com experimentos, que possam ser esclarecedores e motivadores para o educando perceber como o ambiente que o cerca funciona.
Os educandos necessitam sair de um papel passivo de aprendizagem, como uma página em
branco, para poderem ser protagonistas do seu processo de aquisição de novos conhecimentos,
que valorizem a ciência, a experimentação e o questionamento sobre os fenômenos naturais e a
tecnologia nos quais estão imersos, sobretudo de acordo com a nova realidade global.
É muito importante que o educador perceba que todos os alunos e alunas, precisam aprender
os conteúdos propostos de forma adequada, e que valorizem e se percebam como protagonistas das mudanças necessárias para a construção de um futuro melhor para a humanidade, se
tornando excelentes exemplos de cidadania e prosperidade.
Isso, embora seja um grande desafio para os educadores, é essencial para se alcançar uma
educação realmente significativa e em harmonia com as necessidades reais do nosso planeta.
Para tanto, os professores necessitam de engajamento, formação acadêmica, atualizações e
foco nas necessidades que os educandos demonstram para compreenderem seu papel nesse
século que, diferente das gerações anteriores, deve repensar seu modo de vida e buscarem soluções para assegurar um futuro melhor para a espécie humana. Precisam, portanto, se tornarem
cidadãos críticos, questionadores, reflexivos, conscientes das reais necessidades desse mundo,
do meio ambiente e, certamente, da humanidade.
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A INCLUSÃO E O PAPEL DO DOCENTE
COM ALUNOS ESPECIAIS

RESUMO: Esse artigo vem refletir à respeito do papel do docente em relação aos alunos com necessidades especiais, na forma de ambos poderem interagir com a conquista do sucesso por meio de
matérias que possam auxiliar no processo ensino aprendizagem no qual a escola deve proporcionar
um espaço de reflexão sobre a vida do aluno como um todo, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e transformadora. Por meio desse artigo pretende-se dar mais um
suporte para todos os profissionais que lidam com a aprendizagem dos alunos de inclusão, mostrando como a alfabetização pode influenciar positivamente no desenvolvimento social e cognitivo.

Palavras-chaves: Docente; Inclusão; Ensino Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

tema inclusão escolar de alunos com necessidades especiais, tem chamado atenção
de muitos educadores que resistem em atribuir valor ao termo inclusão do primeiro ano
do ensino fundamental, na metodologia e didática usada em alunos com necessidades
especiais.
Existem variadas inclusões, dentre elas, o autismo é um dos que mais chama atenção, ao qual
é classificado como um transtorno global do desenvolvimento, caracterizando-se pelo desenvolvimento atípico da interação social, da comunicação e da presença de um repertório marcante
restrito de interesse e atividade, considerando que a interação social entre alunos e educadores
é a base fundamental para que ocorram trocas de experiências no ambiente escolar.
Por meio da escola em que considera-se como espaço privilegiado de construção de conhecimento e desenvolvimento de valores, diante das crianças com necessidades especiais tem
deixado algumas indagações e desafios que não estão relacionados á deficiência dos alunos,
mas sim ao descaso de alguns profissionais docentes e algumas instituições, em relação a diversidade humana, a qual se constitui a população brasileira.
Paulo Freire por exemplo, não discute diretamente o tema de inclusão, mas no decorrer dos
estudos percebe-se que sua pedagogia é centralizada no sujeito. Diante desta concepção acreditamos que a educação especial deva ser pensada de modo que o discente seja visto como
um ser construtor de seu conhecimento, capaz de interagir, e que tenha materiais que estimulem
suas habilidades.
No contexto de seu livro “Pedagogia do Oprimido”, Paulo Freire procura conscientizar o docente do seu papel fundamental de problematizador da realidade do educando, de modo que
suas vivências façam parte deste processo para que de fato se tenha um significado na aprendizagem. Pois para Paulo Freire ensinar a pensar e problematizar sobre a realidade é a maneira
mais correta de se produzir conhecimento, visto que, a partir daí o discente terá a capacidade de
reconhecer-se como um ser social. “[...] aprender, é um processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais criador.” (FREIRE, 1996, p.24)
Desse modo, podemos dizer que diante dos métodos de alfabetização do autista, o aluno tem
a necessidade de reconhecer-se como um ser social, e essa tarefa fica a cargo do professor
alfabetizador, que através de metodologias centradas no aluno, tenha o objetivo de conscientizá-lo como construtor de seu conhecimento. Assim as estratégias de alfabetização precisam ser
trabalhadas de forma conjunta, incluindo a práxis. Segundo Freire (1987, pg.17) em sua obra
nos faz refletir sobre as condições de opressores e oprimidos {...} Os opressores, falsamente
generosos, têm necessidade, para que a sua “generosidade” continue tendo oportunidade de
realizar-se, da permanência injusta. (grifo do autor).
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Diante de alguns artigos sobre educação inclusiva formam-se os elos de sabedoria e trabalho
mútuo, tanto por parte dos docentes, quanto da família que precisa buscar materiais que estimulem o fazer da criança, levando em consideração o letramento que perdura por toda vida.
Os autistas não devem ser considerados como uma tabula rasa, mas levar em conta suas
vivências, independente de suas dificuldades. Sendo assim, nossa reflexão parte de atitudes
procedimentais diárias, que mostram essa opressão ao se alfabetizar uma criança autista, e por
outro lado, existem os questionamentos partindo das necessidades e dificuldades encontradas
para que essa alfabetização aconteça.
Segundo SCHWARTZMAN E ASSUNÇÃO JÚNIOR (1995, p. 34): “Quanto mais significativo
para a criança forem os professores, maiores serão as chances de ela promover novas aprendizagens, ou seja, independente da programação estabelecida, ela só ganhará dimensão educativa quando ocorrer uma interação entre o aluno autista e o professor”.
Diante disso podemos analisar o quanto ainda falta na formação dos professores, nas intervenções dos gestores, e no entendimento referente aos alunos autista, vendo que esses alunos têm
os mesmos direitos de se desenvolver cognitivamente e de socialização com o próximo pois é
um direito garantido pela legislação 12.764, de dezembro de 2012.
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ATUAÇÃO DOS PROFESSORES
DIANTE DOS ALUNOS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS

e pedagógica”, que foi desencadeada “em
defesa do direito de todos os alunos de
estarem juntos, aprendendo e participando,
sem nenhum tipo de discriminação”:

O educar deve evitar se prender às
A educação inclusiva constitui um paradigma
habilidades que os alunos possuem para
ministrar suas aulas, criando possibilidades educacional fundamentado na concepção
de desenvolvimento de outras habilidades. de direitos humanos, que conjuga igualdade
e diferença como valores indissociáveis, e
É fundamental que a escola seja um que avança em relação à ideia de equidade
ambiente ao qual gere a inclusão e formal ao contextualizar as circunstâncias
propício para o acesso da pessoa autista, históricas da produção da exclusão dentro
utilizando propostas metodológicas de e fora da escola (BRASIL, 2007, p.1).
acordo com a necessidade da criança.
Toda equipe educacional precisa estar
preparada para lidar com as variadas
inclusões para que sejam tomadas medidas
cabíveis para a resolução do problema.

A educação inclusiva tem um passado de
segregação, de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), 10% das pessoas têm
algum tipo de deficiência, o que representaria
15 milhões de brasileiros, segundo o Censo do
IBGE de 2000. Em 2004, a fim de aprimorar
a formulação de políticas públicas, o MEC
passou a definir melhor as várias categorias
de deficiência (BIAGGIO, 2009, p.21).

Sabe-se que a participação da família tem
uma parte importante, pois muitas vezes a
rejeição começa dentro da própria casa.
Santos (2008, p. 14) destaca que “Autismo não
Um novo desafio se impõe à prática docente na
é muito comum e a maioria das pessoas não
sabe nada sobre o assunto, levando os pais a contemporaneidade, o trabalho em equipe, pois
se sentirem muito sós e ignorantes a respeito “o professor sozinho não pode de forma isolada
da condição e o que devem realmente fazer: transformar um centro educacional em espaço
inclusivo, mesmo que sua sala de aula seja um
É preciso levantar a discussão para o espaço inclusivo”, é necessário colaboração e
caminho percorrido pela educação brasileira articulação entre toda a comunidade escolar,
para concretizar seu “projeto inclusivo”, especialmente da família (DÍEZ, 2010, p. 21).
que esbarrou em “equívocos conceituais e
dificuldades na reorganização pedagógica”,
os avanços da escola brasileira nessa
direção têm acontecido de forma lenta, pois
ainda há “muita resistência por parte das
instituições à inclusão plena e incondicional,
e isso ocorre por causa da inexperiência
com a diferença (MANTOAN, 2010, p. 13).
O sistema educacional brasileiro vem
passando por significativas mudanças nas
últimas décadas, e nesse contexto, o Ministério
da Educação e a Secretaria de Educação
Especial (MEC/SEESP, 2007) ressaltam em
que: “o movimento mundial pela educação
inclusiva é uma ação política, cultural, social
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A inclusão está presente cada dia mais em
nossos cotidianos, dessa forma, a família
e a escola devem caminhar lado a lado,
para que o aluno com autismo possa ter um
acompanhamento adequado que contribuirá
para o seu desenvolvimento integral e significativo.
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Em 1996, o Brasil sancionou a LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
na qual assegura o direito ao acesso e
A inclusão é um processo social que a permanência da Educação para Todos
busca favorecer pessoas com deficiência, (BRASIL, 1996), em seu art 59 declara que:
que antes eram tidas como excluídas.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos
De acordo com Sassaki (1999, p. 42):
educandos com deficiência, transtornos globais
A educação inclusiva tem como objetivo do desenvolvimento e altas habilidades ou
a construção de uma sociedade para todos, superdotação: I - currículos, métodos, técnicas,
e, assim, sua prática repousa em princípios recursos educativos e organização específicos,
até então considerados incomuns, tais como: para atender às suas necessidades; [...] III a aceitação das diferenças individuais, a professores com especialização adequada
valorização de cada pessoa, a convivência em nível médio ou superior, para atendimento
dentro da diversidade humana, a aprendizagem especializado, bem como professores do ensino
através da cooperação (SASSAKI, 1999, P. 42). regular capacitados para a integração desses
educandos nas classes comuns (BRASIL, 1996).

POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A inclusão educacional é um sistema no
qual a comunidade educativa tem o desafio
de conseguir que a generalidade de seus
alunos tenha sucesso no processo ensino
aprendizagem. No ano de 1994, o Brasil
participou da Declaração de Salamanca, a
qual muitos países assinaram o documento
a respeito da Inclusão. De acordo com o site
da Wikipédia, “A Declaração de Salamanca
(SALAMANCA, 1994) é uma resolução das
Nações Unidas que trata dos princípios,
política e prática em educação especial”.
De acordo com a Declaração de Salamanca
(UNICEF, 1994, p.5):
Educação inclusiva é o modo mais eficaz para
construção de solidariedade entre crianças
com necessidades educacionais especiais e
seus colegas. O encaminhamento de crianças
a escolas especiais ou a classes especiais ou a
sessões especiais dentro da escola em caráter
permanente deveriam constituir exceções, a
ser recomendado somente naqueles casos
infrequentes onde fique claramente demonstrado
que a educação na classe regular seja incapaz
de atender às necessidades educacionais
ou sociais da criança ou quando sejam
requisitados em nome do bem-estar da criança
ou de outras crianças (UNICEF, 1994, p.5).

Segundo
as
Diretrizes
Nacionais
para a Educação Especial (BRASIL,
2001a, p. 39), a Educação Especial é:
Modalidade da educação escolar; processo
educacional definido em uma proposta
pedagógica, assegurando um conjunto de
recursos ou serviços educacionais especiais,
organizados institucionalmente para apoiar,
complementar, suplementar e, em alguns
casos, substituir os serviços educacionais
comuns, de modo a garantir a educação
escolar e promover o desenvolvimento
das potencialidades dos educandos que
apresentam
necessidades
educacionais
especiais, em todas as etapas e modalidades
da educação básica (BRASIL, 2001a, p. 39).
Percebe-se que a Inclusão de pessoas com
deficiência está sendo um dos temas mais
abordados na Educação, devido à dificuldade
que antes havia em trabalhar com essas pessoas.
Em 1988, a Constituição Federal (BRASIL,
1988), em seus art. 205, 206 e 208, declara que:
Art. 205 – A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos Enfatizando a necessidade de se „pensar
seguintes princípios: I – igualdade de condições na heterogeneidade do alunado como uma
para o acesso e permanência na escola; questão normal do grupo/classe e pôr em
marcha um delineamento educativo que
permita aos docentes utilizar os diferentes
Art. 208. O dever do Estado com a Educação níveis instrumentais e atitudinais como recursos
será efetivado mediante a garantia de: III - intrapessoais e interpessoais que beneficiem
atendimento educacional especializado aos todos os alunos (SANCHES, 2005, P 12).
portadores de deficiência, preferencialmente
Nota-se que as escolas têm cada vez
mais
necessidade de adaptar suas práticas
na rede regular de ensino [...],(BRASIL, 1988).
pedagógicas para auxiliar no desenvolvimento
De acordo com Ross (2004, p. 57): “A Legislação dos alunos com deficiência:
Brasileira é uma das mais avançadas em termos
de respeito as garantias sociais e educacionais
de participação igualitária da pessoa com
deficiência nas várias esferas da sociedade”.É
fundamental que as políticas públicas
considerem primordial a oferta de programas
de capacitação e formação continuada de
professores para atuarem na educação
básica, com alunos que tenham deficiência,
melhorando assim o desenvolvimento desses
alunos no processo ensino aprendizagem.

O debate sobre a necessidade de uma escola
capaz de atender a todos com qualidade
e equidade tem cada vez mais tomado
conta do cenário educacional brasileiro.
Políticas públicas são desenvolvidas com o
objetivo de efetivar esse direito considerado
inquestionável. No entanto, assegurar educação
de qualidade para todos significa organizar
uma estrutura até então criada para uma
parcela específica da população, considerada
capaz de corresponder a certas expectativas
estabelecidas (CARNEIRO, 2012, p. 7).

É fundamental que a escola tenha um espaço
com materiais de apoio para que os professores
possam desenvolver atividades adequadas
para os alunos com deficiência, auxiliando
A inclusão é uma construção coletiva, na assim, o processo ensino aprendizagem de
qual requer mobilização, discussão e ação forma significativa.
de toda a comunidade escolar, se tornando
um grande desafio, pois envolve mudanças
PARCERIA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA
na concepção de sociedade, de homem, de
educação e de escola. A Educação de pessoas
Na medida em que uma criança é diagnosticada
com deficiência realmente deve ser inclusiva, como autista, quanto antes fizer um tratamento
com qualidade, reorganizando e quebrando adequado, mais serão as possibilidades de
paradigmas. De acordo com Mantoan (1998, desenvolvimento para o convívio em grupo,
p. 3): “uma verdadeira transformação da pois: “as principais características do autismo
escola, de tal modo que o aluno tenha a são as dificuldades no estabelecimento de
oportunidade de aprender, mas na condição de relações sociais, na comunicação verbal e não
que sejam respeitados as suas peculiaridades, verbal, no desenvolvimento do jogo simbólico
necessidades e interesses, a sua autonomia e da imaginação e na resistência às mudanças
intelectual, o ritmo e suas condições de de rotina” (APPDA, 2000, p. 15).
assimilação dos conteúdos curriculares”.
Os autistas não se sentem bem ao conviver
As escolas devem estar aptas para receber os em grupo e por isso é fundamental que
alunos com deficiência, adequando as práticas ocorra um acompanhamento precoce para um
pedagógicas de acordo com as necessidades tratamento adequado que auxilie no processo
desses alunos. Segundo Sanches (2005, p do convívio social.
12), a Educação Inclusiva:
Um muro demasiado alto e muito difícil de
transpor. Um muro de palavras e silêncios, de
Visa apoiar as qualidades e necessidades gestos e expressões, de sons e de cheiros,
de cada um e de todos os alunos da escola. de imagens e de toques, de intenções e de

A INCLUSÃO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS
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códigos. Um muro que dá para um mundo que
eles não compreendem, mas no qual estão
inseridos e do qual fogem, sempre que possível,
para o deles, o interior. Eles são as crianças
com autismo. Cada um vive o seu mundo.
Nós fazemos os possíveis para entrar no seu
mundo, descobrir o que faz deles diferentes,
saber porque nascem assim, qual a melhor
forma de lidar com eles o que muda ao longo
dos anos, enfim, entender como devemos
deixá-los viver e crescer felizes (PIRES, 2003,
apud FORTUNATO, 2006).
Portanto, as pessoas com autismo não
compreendem o mundo que nos cerca e acabam
se isolando diante as outras pessoas. Segundo a
portaria nº 13º, de 14 de abril de 2007, presente
no Programa de Implementação de SEM (SALAS
DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS):
Em todas as etapas e modalidades da educação
básica, o atendimento educacional especializado
é organizado para apoiar o desenvolvimento
dos alunos, constituindo oferta obrigatória dos
sistemas de ensino e deve ser realizado no turno
inverso ao dia da classe comum, na própria
escola ou centro especializado que realize esse
serviço educacional (BRASIL, 2008, p. 16).
Deve sempre existir uma parceria entre escola
e família, em prol da criança com autismo,
contribuindo para o desenvolvimento integral
e significativo da criança com necessidades
especiais. Segundo Gauderer (1985, p. 120):
Outra consequência das deficiências da
criança autista é que ela está sujeita a se assustar
com coisas totalmente inofensivas, talvez devido
a um pequeno incidente anterior.
[...] Por outro lado, sua falta de compreensão
faz com que ignorem perigos reais. Elas podem
atravessar a rua na frente do tráfego, ou se
equilibrar perigosamente em bordas estreitas
de um muro alto, sem medo algum. Às vezes
riem de coisas que lhe dão prazer, como uma
luz piscando ou a sensação macia de algo que
esteja segurando. Outras vezes, sem razão
aparente, choram lágrimas de profunda tristeza
– como se o mundo fosse demais para eles – e
parecem perdidos, desnorteados e assustados.
Podem, porém, ser confortados com o carinho
e o contato físico de sua mãe ou alguém que
conheçam e confiem (GAUDERER, 1985, P.
120).

Portanto, para se educar uma criança com
necessidade especial, fundamentalmente o
autista, é necessário promover sua integração
social, dessa forma, a escola é o primeiro local
ao qual ocorre essa integração. A parceria
entre escola e família contribui para um
desenvolvimento significativo das crianças com
alguma deficiência. Silva (2012), denota que:
No ambiente escolar (e no lar) pode ser
montado um painel de rotina, no qual estarão as
atividades que a criança realizará ao longo do
seu dia, como comer, brincar e ir ao banheiro.
Esse material pode se confeccionado através de
imagens, palavras ou materiais concretos, a fim
de organizar o espaço físico a ser trabalhado.
Com isso, a criança conseguirá visualizar sua
rotina, estruturar melhor o seu dia, o que facilita
o aprendizado e proporciona mais autonomia
(SILVA, A., 2012, p. 84).
De acordo com Biaggio (2007), a inclusão
ganhou reforços com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, de 1996, e
com a Convenção da Guatemala, de 2001,
que proíbem qualquer tipo de diferenciação,
de exclusão ou de restrição baseadas na
deficiência das pessoas.
Segundo Eugênia Augusta Gonzaga Fávero,
procuradora da República e responsável pelo
direito dos cidadãos do Estado de São Paulo
no biênio 2002-2004: “o acesso das pessoas
com deficiência ao ensino formal é garantido
até pela legislação penal, pois o artigo 8º, da Lei
no 7.853/89, prevê como crime condutas que
frustram, sem justa causa, a matrícula de aluno
com deficiência”. Ou seja, “a exclusão é crime”
e o acesso de alunos com deficiência a escolas
comuns não é mera opção de seus pais ou
responsáveis, e que a conduta excludente das
escolas pode ter consequências cíveis, penais
e administrativas (BIAGGIO, 2007, p. 19).
Para um diagnóstico clínico preciso do
Autismo, a criança deve ser extremamente
examinada, tanto fisicamente quanto psiconeurologicamente. A avaliação deve incluir
entrevistas com a família, observação e exame
psico- mental e, algumas vezes, de exames
complementares para doenças genéticas e ou
hereditárias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreende-se que o processo de construção permeia as relações afetivas e sociais, ou
seja, tanto no âmbito escolar como no familiar, que do mesmo modo que existam escolas com
equipes despreparadas, por outro lado existem outras escolas que enxergam o autista como um
autônomo e capaz, e é essa a base de seu ensino, adaptando materiais que contribuam para o
aprendizado das crianças sendo estes até mesmo de materiais reciclados. É, portanto o cuidado, amor e carinho que são as bases desses materiais, pois o professor reserve um tempo de
seu dia para pensar e colocar em prática o que pode auxiliar seus alunos diante desta trajetória.
Desse modo, fica claro para nós que o instrumento mais importante é a relação com o outro, o
afeto e o olhar sem pré julgamento que permite a construção de uma relação de carinho, respeito, alegrias, conquistas e superação.
Mesmo com as mudanças que vem se consolidando no Brasil em relação aos tratamentos,
intervenções e políticas públicas, ainda é possível enxergar muitos desafios a serem transpostos
pelos profissionais da educação em relação ao atendimento da criança e da família.
A família é entendida como elemento importante na rede de apoio, mas precisa ser qualificada
para apoiar e auxiliar no tratamento. Nem sempre a relação entre os familiares e os profissionais
que atendem as crianças é harmoniosa, cabendo ao profissional propor estratégias que amenize
e convide a família a juntos apoiarem e superarem.
Conclui-se que é preciso unir esforços na busca por transformar as práticas e articular os
diferentes campos do saber, às ações preventivas, o diálogo com as políticas públicas e a reorganização dos processos de trabalho para atender a criança com deficiência de forma eficiente
e trazer a família para compor a rede de apoio necessária para seu desenvolvimento.
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PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: O objetivo desse artigo é demonstrar a importância da psicomotricidade na
aprendizagem dos alunos na educação infantil. A psicomotricidade tem a finalidade de assegurar o desenvolvimento funcional e global da criança. As crianças passam por diversos momentos na infância, devendo acompanhar com maior cautela essas fases, principalmente o que se diz respeito no desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. A
educação deve estar comprometida com o desenvolvimento do indivíduo como um todo.
Sendo assim, cabe ao educador utilizar-se de recursos levando a criança a ser alfabetizada de forma mágica e encantadora, através de jogos, brincadeiras e literatura infantil.

Palavras-chaves: Psicomotricidade; Aprendizagem; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Infantil traz um novo caminho e uma nova perspectiva quando se trata do desenvolvimento global da criança, onde se observa a necessidade nas escolas de modo
geral. Considerando a necessidade do desenvolvimento de um trabalho de qualidade
exercido desde a etapa da Educação Infantil, faz-se relevante a compreensão da importância da
Educação Psicomotora nesta faixa etária para a prevenção de Dificuldades de Aprendizagem.
Uma boa estrutura da Educação Psicomotora é a base fundamental para o processo de aprendizagem da criança. Normalmente quando a criança apresenta dificuldade na aprendizagem, tem como
principal motivo alguma deficiência no desenvolvimento psicomotor. A psicomotricidade é conceituada como sendo uma ciência que estuda o homem através do seu movimento nas diversas relações.
O trabalho na educação infantil consiste na estimulação e desenvolvimento da criança em
suas atividades pode interagir e articular durante as atividades em grupo, onde ela encontra espaço para a sua própria expressão, permitindo transformações que resultam em uma
maior flexibilidade na relação consigo mesmo, com os amigos, os familiares. É muito importante que haja uma compreensão dos educadores sobre os desenvolvimentos das crianças, a maneira adequada de se trabalhar com o desenvolvimento da psicomotricidade.
O homem está sempre se descobrindo e aprendendo coisas novas, independente em que
fase da vida se encontre, mesmo quando está iniciando sua vida. Isso acontece pelo contato com seus semelhantes e o ambiente em que vive. A prática da psicomotricidade deve
ser entendido como um processo de ajuda que acompanha a criança em seu desenvolvimento. A escola e o educador têm um papel importante no desenvolvimento das crianças e se faz necessário trazer atividades psicomotoras que estimule o movimento e desenvolva uma consciência do corpo que permita que a criança tenha domínio dos movimentos
do corpo, movimento com as mãos e os dedos e reconhecendo as partes do corpo. Assim
se faz necessário que a criança tenha um conhecimento sobre seu funcionamento, pois tendo esta informação ela será mais bem preparada para atuar na sociedade em que vivemos.

372

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

A IMPORTÂNCIA DA
PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

como: perfurar papel, fazer bolinhas de papel
para montar mosaicos não é necessariamente
uma atividade psicomotora, mas é, quase
sempre, apenas uma atividade motora, uma
execução mecânica, descontextualizada da vida
da criança e o que é pior, sem ser considerado
o espaço onde a criança está inserida, o que
leva automaticamente a não construção do
ambiente educativo, aquele que só existe a
partir das relações que se têm nos espaços.

A psicomotricidade é uma ciência que tem
como base estudar o homem com a interação
do meio onde vive um meio transdisciplinar que
estuda a relação recíproca entre o psiquismo e
a motricidade. A Psicomotricidade é utilizada
para desenvolver as possibilidades motoras e
criativas do ser humano em sua globalidade,
Durante o processo de ensino/aprendizagem
partindo do seu corpo, levando a centralizar sua
atividade e a procura do movimento e do ato. a psicomotricidade vem auxiliar para o
desenvolvimento e entendimento por parte das
Segundo BOULCH (1992) a psicomotricidade crianças a lateralidade, orientação espacial e
se dá através de ações educativas de movimento corporal, esquema corporal e coordenação
espontâneo que estimulem atitudes corporais motora fina e grossa. Segundo Lapierre (1986) “a
da criança, para ir construindo sua formação de educação psicomotora deve ser uma formação
personalidade. É uma prática pedagógica que de base indispensável a toda a criança.”.
visa contribuir para o desenvolvimento integral da
criança no processo de ensino-aprendizagem,
favorecendo os aspectos físicos, mental, afetivoemocional e sociocultural, buscando estar
sempre condizente com a realidade dos alunos.
A
criança
no
processo
de
seu
desenvolvimento passa por várias etapas e
precisa de métodos adequados para que
venha ter um desenvolvimento de forma
correta, pois a relação corporal com o meio
torna o indivíduo mais confiante e proporciona
uma visão mais ampla do espaço onde vivi e
para a criança com o desenvolvimento dessas
capacidades ajudará a mesma em todas as
suas etapas da vida a ser um indivíduo saudável
tanto na parte física, cognitiva e afetiva.
Segundo FONSECA (1988) define que: “o
movimento humano é construído em função
de um objetivo. A partir de uma intenção
como expressividade íntima, o movimento
transforma-se em comportamento significativo”.
A escolha das atividades a serem
desenvolvidas com o objetivo de desenvolver
integralmente o indivíduo é de suma
importância. Nesta perspectiva ALMEIDA
(2004) demonstra que algumas atividades
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Estimular
o
desenvolvimento
motor,
psicomotor, cognitivo, afetivo na criança nas
séries iniciais da educação é de extrema
importância para o mesmo não ter dificuldades
quando adulto. A educação psicomotora para
ser trabalhada necessita que sejam utilizadas
as funções motoras, perceptivas, afetivas e
sócio-motoras, pois assim a criança explora o
ambiente, passa por experiências concretas,
indispensáveis ao seu desenvolvimento
intelectual, e é capaz de tomar consciência
de si mesma e do mundo que a cerca.
A Psicomotricidade se relaciona através
da ação, como um meio de tomada de
consciência que une o corpo, a mente, o
espírito, a natureza e a sociedade. Ela está
associada à afetividade e à personalidade, pois
a criança utiliza seu corpo para demonstrar
o que sente. Na Educação Infantil, a criança
está sempre em busca de experiências e
novidades em seu próprio corpo, formando
idéias, conceitos e assim progressivamente
organizando o seu esquema corporal.

PSICOPEDAGOGIA E
PSICOMOTRICIDADE
A psicopedagogia surgiu com a intenção de
ajudar os problemas de aprendizagem, dos
quais a pedagogia não dava conta de resolver
nas escolas, trabalha com o processo de
aprendizagem humana onde o conhecimento
caracterizado
pela
interdisciplinaridade,
utiliza-se de várias correntes teóricas.
Sara Paín (1985) em sua proposta teóricoprática em psicopedagogia, coloca que a
aprendizagem depende da articulação de
fatores internos e externos ao sujeito. Segundo
a autora a aprendizagem possui três funções:
- Socializadora, porque a partir do momento
em que o indivíduo aprende, ele se submete
a um conjunto de normas, identificandose com o grupo social do qual pertence,
transformando-se em um ser social;
- Repressora, porque pode significar
uma forma de controle, com o objetivo
de garantir a sobrevivência específica
do sistema que rege a sociedade;
- Transformadora, que deve direcionar a
atuação dos psicopedagogos, permitindo ao
sujeito uma participação na sociedade, não na
perspectiva de reproduzi-la, mas de transformá-la.
Segundo Pain (1985) essas funções
devem estar presentes na visão de todos
os profissionais que se envolvem com o
desenvolvimento do ser humano, principalmente
no âmbito educacional, pois acredita-se possuir
através destas funções, um grande poder,
que possibilita ajudar ou não as crianças,
jovens e adultos, no espaço de relação.

O professor deve estar sempre atento às
etapas do desenvolvimento do aluno, colocandose na posição de facilitador da aprendizagem
e calcando seu trabalho no respeito mútuo,
na confiança e no afeto. A psicomotricidade,
no processo de ensino-aprendizagem, está
intimamente ligada aos aspectos afetivos com
a motricidade, com o simbólico e o cognitivo.
As atividades motoras desempenham na
vida da criança um papel importantíssimo,
em muitas das suas primeiras iniciativas
intelectuais. Enquanto explora o mundo que
a rodeia com todos os órgãos dos sentidos,
ela percebe também os meios com os quais
Neste contexto surge a Psicomotricidade,
fará grande parte dos seus contatos sociais. enquanto possível ferramenta para uma
prática psicopedagógica mais completa e
interdisciplinar. O equilíbrio, a tonicidade, a
orientação espacial e temporal, o esquema
corporal, a imagem corporal, a lateralidade
e a coordenação motora são estruturas
psicomotoras necessárias para que nosso
organismo explore o ambiente, percebe-se
nesse mesmo ambiente, perceba o outro
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e, com isso, se desenvolva (PAÍN, 1985). das bases do desenvolvimento psicomotor,
por isso, torna-se necessário a utilização
A psicopedagogia e a psicomotricidade dos elementos básicos da psicomotricidade,
abandonam o treinamento e a reeducação, não sendo fundamentais na aprendizagem.
mais partindo das dificuldades que a criança
possui, situando o fazer na psicomotricidade,
Segundo Walon (1995) desde o nascimento
dentro de um marco relacional. Na prática a criança tem como característica principal
psicopedagógica há necessidade de trabalhar o progressivo domínio da atividade motriz
os aspectos que podem se encontrar deficitários voluntária, sendo o homem o ser que possui
na estruturação das crianças, que são muitas o período mais prolongado de imaturidade
vezes chamadas de hiperativas (PAÍN, 1985). relativa a outros animais. O conhecimento é
constituído através de interações do sujeito
A Psicomotricidade está relacionada ao com o objeto, onde o desenvolvimento
processo de maturação, onde o corpo cognitivo dar-se-á pela assimilação do objeto
é a origem das aquisições cognitivas, de conhecimento e estruturas anteriores
afetivas e orgânicas. É sustentada por três presentes no sujeito e pela acomodação
conhecimentos básicos: o movimento, o dessas em função do que vai ser assimilado.
intelecto e o afeto. Psicomotricidade, portanto,
é um termo empregado para uma concepção
Já Meyer (2001), o movimento humano vai
de movimento organizado e integrado, em além do deslocamento do corpo, ele possui
função das experiências vividas pelo sujeito uma linguagem que permite às crianças agirem
cuja ação é resultante de sua individualidade, sobre o meio físico, atuando sobre o ambiente.
sua linguagem e sua socialização (PAÍN, 1985).
De acordo com Alves (2008), o trabalho com
a educação psicomotora deve ser baseado
A PSICOMOTRICIDADE NA ESCOLA
na educação, objetivando o desenvolvimento
Segundo Cunha (1990), o movimento é um das capacidades e rendimento, visando à
dos fatores importantes que dá ao homem o eficiência e adequado aos diferentes níveis
desenvolvimento físico que o acompanhará por de habilidade, respeitando a personalidade
toda a sua vida, desde a sua infância até no e vontade e a motivação do educando. A
desempenho funcional nas diversas atividades educação psicomotora no início da vida
profissionais que os indivíduos irão exercer escolar possibilita uma melhor organização,
na sociedade. Por meio da fala, dos gestos, dá ao educando melhores possibilidades na
dos olhares, dos movimentos e da emoção, resolução de exercícios de análises lógicas e
e também através da linguagem verbal e de relação entre os números, além de estimular
corporal é que se faz entender a relação a criatividade das crianças (ALVES, 2008).
das suas necessidades de sobrevivência.
Para que se tenha um desenvolvimento
Cunha (1990) descreve que a psicomotricidade adequado nas escolas de primeiro grau é
proporciona ao indivíduo um melhor domínio necessário um trabalho sério que colabore no
do seu corpo, sendo fator essencial e desenvolvimento dos alunos. Qualquer que
indispensável ao desenvolvimento global e seja o nível de ensino considerado, a educação
uniforme da criança. A base do o processo deve em cada momento, levar o aluno a um
intelectivo e da aprendizagem da criança maior grau de desenvolvimento possível,
está na estrutura da Educação Psicomotora, os conteúdos, as tarefas, as atividades de
onde a sua evolução parte do geral para o aprendizagem, as interações do professor
específico, caso a criança apresente problema, e todas as decisões didáticas devem ser
na maioria das vezes, este ocorrerá no nível valorizadas, segundo seu maior ou menor
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grau de adequação para alcançar os objetivos,
que é o da aprendizagem (PIAGET, 1975).
O papel da escola proporcionará meio, através
de atividades diferenciadas, que exigirá novas
experiências, tarefas a nível cognitivo, onde a
criança deverá transferir algo interiorizado através
de gestos mecânicos no desenvolvimento da
criança. A interação pedagógica, pretende
que cada criança atinja mais cedo e em
melhores condições aquilo que naturalmente
seria de esperar no seu desenvolvimento,
do que deixá-la livre aos seus próprios
investimentos e envolvimento (PIAGET, 1975).

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA
PSICOMOTRICIDADE
A entrada da criança no mundo do faz de
conta marca uma nova fase de sua capacidade
de lidar com a realidade, com simbolismos,
com as representações, limites e regras. A
criança é inserida neste contexto e participa
ou percebe de forma leve a existência de
regras e regulamentos. Com o brinquedo a
criança satisfaz algumas curiosidades e traduz
o mundo dos adultos (BENJAMIN, 1994).
O jogo na infância tem papel importante,
pois contribui para o desenvolvimento
afetivo da criança. As brincadeiras de
infância são estágios para a vida adulta. O
indivíduo que não brincou quando criança
será prejudicado na sua capacidade de
pensar quando adulto (BENJAMIN, 1994).

A psicomotricidade ao promover o movimento
humano, movimento este contextualizado,
associado ao ambiente, à cognição, à emoção e
às significações, proporciona o desenvolvimento
integral do ser. Esta educação integral só
ocorrerá se a escola valorizar o seu ambiente
e lembrando que tais habilidades ocorrem com
Dentro dos jogos competitivos estão
a interação do indivíduo com o mundo social. inseridos valores subjetivos e intencionais,
como por exemplo, no jogo de futebol ou
Segundo Davis (1994) descreve a importância xadrez. Estão presentes no jogos processos
do professor nesse processo dando condições metafóricos resultantes de tomada de decisão.
para ocorrer à interação entre professor e aluno, A utilização do jogo, brinquedo ou brincadeira,
que levem à apropriação do conhecimento. A potencializa a exploração e a construção
tarefa do professor é ampla e complexa, cabe do conhecimento pela motivação. Os jogos
a ele perceber o caminho que o aluno está educativos com fins pedagógicos revelam sua
construindo para poder descobrir ou construir importância e valor educacional no processo
meios para ajudá-lo a crescer, a se conhecer de ensino e aprendizagem. Eles podem ser
como sujeito, a integrar-se à sociedade, a classificados de diferentes formas, dentre eles,
apropriar-se dos conhecimentos produzidos os jogos de: regras, sensoriais, intelectuais, de
pela humanidade e não apenas mera aquisição, motores e ficção (BENJAMIN, 1994).
reprodução, e assim propiciar um ambiente
em que cada criança possa desenvolver
O lúdico nos leva a diferentes concepções a
suas potencialidades (DAVIS,
1994). respeito do termo educação. Os resultados são
E principalmente é importante que o educador
compreenda os elementos do movimento
a serem utilizados, para isso deve-se ter
em mente os estágios do desenvolvimento
motor (psicomotricidade) e os estágios de
aprendizagem. O professor na educação infantil
precisa ter sólido conhecimento do domínio
psicomotor que o habilite ao planejamento das
atividades próprias nesse domínio (DAVIS, 1994).
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efetivos e muitas vezes imediatos tanto para os
educandos quanto para os educadores em sua
atuação escolar. Um ambiente que prevalece
a ludicidade e o bom humor, proporciona à
criança um clima de harmonia e confiança e
intensifica as tentativas de acertos. O problema
é que muitas vezes o próprio professor
encontra barreiras e dificuldades para
trabalhar a alfabetização com aprendizagem
lúdica. Isso por uma série de fatores, seja
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pela falta de conhecimentos dos benefícios,
falta de preparo do professor ou ainda pela
própria escola, quando segue métodos
tradicionais de ensino (BENJAMIN, 1994).

tomando consciência disto e generalizando
para outras situações. Vygotsky (1989)
descreve que através do brinquedo a criança
aprende a agir, sendo ele uma fonte de
motivação, o brinquedo é uma grande influência
Uma ferramenta de trabalho como o no desenvolvimento psicomotor da criança.
lúdico, pode contribuir significativamente no
processo de alfabetização (escrita e leitura),
promovendo entretenimento e contribuindo
para o desenvolvimento motor, social e
intelectual da criança. Tal recurso acaba não
sendo utilizado e nem tão pouco valorizado
por muitos profissionais da área de educação.
A qualidade do ensino não está nos grandes
espaços e sim na eficiência e capacitação de
professores para formar cidadãos mirins em
grandes homens, produtivos e responsáveis. Na
Educação infantil, segundo aponta os autores
estudados, a reeducação motora trará maiores
benefícios e será mais bem trabalhada quando
for utilizada através de atividades lúdicas,
pois a criança faz parte da cultura do brincar.
Benjamin (1994) coloca que todo costume
ou modo de ser é incorporado na vida da
criança como jogo, divertimento e brincadeira.
Segundo Alves (2003) na educação infantil
a exploração do mundo, das sensações e
emoções, sendo está manifestada com maior
vigor e intensidade, ampliando estas vivências
com movimentos mais elaborados. Este é o
período que a criança está construindo sua
imagem corporal, fase de descoberta do seu
corpo e do corpo do outro, sendo essenciais
e necessárias as atividades psicomotoras na
construção corpórea. Através da brincadeira a
criança passa a explorar o espaço, conseguindo
uma organização dos aspectos motor, sensorial e
emocional, possibilitando a ela, uma visão maior
de conhecimentos de mundo (ALVES, 2003).
Nas brincadeiras, as crianças transformam os
conhecimentos que já possuíam anteriormente
em conceitos gerais com os quais brincam.
É no ato de brincar que a criança estabelece
os diferentes vínculos entre as características
do papel assumido, suas competências e as
relações que possuem com outros papéis,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho busca demonstra a importância da psicomotricidade na educação infantil, como
uma prática não somente para preparar o indivíduo, mas como um instrumento de fortalecimento
da criança atuando no sentido da mesma constituir uma construção de sua unidade corporal,
desenvolvimento seu lado afetivo e social.
A educação psicomotora é um instrumento auxiliador no processo de desenvolvimento da
criança, ela desenvolve os aspectos motor, psicossocial e afetivo podendo ser utilizados jogos
lúdicos onde a criança descobre seu próprio corpo.
A importância da psicomotricidade, no desenvolvimento global da criança e a necessidade
da Educação Psicomotora nas escolas de Educação Infantil. A Educação Psicomotora é fator
importantíssimo para o desenvolvimento físico, psíquico e social da criança, com benefícios que
poderão ser notados no decorrer de sua vida adulta.
A escola deve garantir um apoio as crianças sem nenhum um tipo de seleção, proporcionado a
aprendizagem um caráter lúdico e emocional que será à base do sucesso de sua aprendizagem
e todo seu conhecimento cultural. Cabe ao educador usar o recurso lúdico para contribuir no
desenvolvimento da criança como um todo, indo então de encontro a proposta lúdica.
Compreende-se que as dificuldades de aprendizagens escolares estão na dificuldade da escola de alfabetizar todos os sujeitos, de respeitar a diversidade de saberes de cada indivíduo.
Enquanto a criança brinca, faz aquilo que lhe dá prazer, ela aprende, é alfabetizada e estimulada
a desenvolver sua criatividade, imaginação, linguagem corporal, social e cognitiva.
A educação psicomotora proporciona que a criança consiga vencer diversos obstáculos, encontrando-se dentro do meio social. A brincadeira desperta o desejo de descoberta e exploração, sendo canal direto para que a criança possa exprimir suas mais variadas emoções. Durante
as aulas de Educação Física o professor não deve pautar-se pela execução de movimentos
mecânicos, mas sim pela exploração do corpo como um todo.
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O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Este trabalho trata de uma pesquisa sobre a importância do lúdico para o desenvolvimento e a aprendizagem na fase da alfabetização. Sendo assim os objetivos da pesquisa é,
averiguar como as atividades lúdicas podem ser excelentes recursos pedagógicos no contexto
da educação, identificar como as brincadeiras auxiliam no desenvolvimento e na socialização.
Além de esclarecer a contribuição das atividades lúdicas para o enriquecimento do processo
de alfabetização na prática de sala de aula. No entanto ressalta-se que é preciso entendimento
sobre o direcionamento de tais atividades, e é o professor quem deve conduzir o aluno e as
atividades a serem realizadas. O lúdico permite novas maneiras de ensinar, onde nos permite
obter uma educação de qualidade, capaz de ir ao encontro dos interesses essenciais á criança,
pois as atividades lúdicas não somatórias, mas sim fazem parte do processo de aprendizagem.

Palavras-chaves: Lúdico; Aprendizagem; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

A

alfabetização é um processo muito importante na vida escolar dos alunos, é na escola que
eles têm o primeiro acesso formal, mesmo acostumados com materiais escritos ao seu
redor. Para tornar esse processo mais tranquilo é importante o professor aderir o lúdico
em seus projetos de ensinamento diário. O lúdico contribui para o processo de alfabetização dos
alunos, pois é através da ludicidade que compreendemos um modo mais prazeroso de desenvolvimento a aprendizagem, fazendo com que o aluno aprenda a escrever mais facilmente e rapidamente.
Além disso, as atividades lúdicas conseguem despertar no aluno maior interesse e os deixam
mais envolvidos, curiosos e mais motivados. Considerando que em nome da educação formal as
crianças, são monopolizadas cada vez mais cedo para atividades pouco criativas e inteligentes
no espaço escolar, dificultando assim, o processo de alfabetização. Ao pensar na necessidade
de uma postura interdisciplinar para entender as causas do não aprendizado da leitura e da escrita, acredita-se que a alfabetização possa ser construída através de atividades que permitam
aos alunos desenvolver habilidades e interação social. Uma possibilidade pode ser o uso de
atividades lúdicas como um meio de superação das dificuldades de aprendizagem que possam vir a produzir o fracasso escolar. Diante deste problema, este trabalho tem como objetivo
analisar as contribuições do lúdico para a alfabetização sob as teorias psicológicas e sociais.
Com isso percebemos a importância de se trabalhar os lúdicos durante a alfabetização nas
séries iniciais reconhecem que é uma forma desafiadora, pois é um grande desafio alfabetizar. O
que devemos levar em consideração é que o aluno já vem de um convívio onde ele estava sempre
brincando, até o aluno entender que agora ele está em uma nova fase de aprendizado, onde ele vai
precisar deixar um pouco de lado o brinquedo e começar a ter responsabilidades nessa nova fase
de aprendizado, pode levar algum tempo e com a ajuda do lúdico podemos facilitar esse processo, mostrando que podemos aprender de uma forma mais leve e agradável a trabalhar a escrita.
Nossa aproximação com a realidade do brincar nas escolas, nos levou a perceber a inexistência de espaço para o desenvolvimento da criança. Assumir a atividade lúdica como instrumento norteador do trabalho docente, requer mais que um discurso bem estruturado, pois é
um grande compromisso que deve ser assumido por todo professor de educação, e tal compromisso não é desenvolvido de um dia para o outro, porém a obrigação com o desenvolvimento integral da criança necessita ser o princípio do trabalho, assim uma vez que se assume tal compromisso, exige-se também uma quebra com práticas retóricas desenvolvidas
durante o ensino e aprendizagem, onde predomina-se o cuidar sobre o educar. Por fim o jogo
é fundamental para a educação e o desenvolvimento da criança. O jogo e a criança caminham juntos desde o momento em que se fixa a imagem da criança como um ser que brinca.
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BRINCAR E A CRIANÇA - BRINCAR NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇa

É brincando que a criança se expressa, se
socializa, se comunica e se desenvolve. O jogo
e a criança caminham juntos desde o momento
em que se fixa a imagem da criança como um
ser que brinca e que se expressa pelo ato lúdico,
a infância carrega consigo as brincadeiras
que se perpetuam e se renovam a cada dia.

Brincar é importante no desenvolvimento
da criança, além de ser uma necessidade do
ser humano, o jogo implica para a criança
muito mais do que o simples ato de brincar,
é através do jogo que ela se comunica com
A brincadeira é um importante mecanismo
o mundo a sua volta. Kishimoto (1993), ao
falar sobre a importância do brincar diz que: para a aprendizagem da criança, elas brincam
porque gostam de fazê-lo, e isso é um fato
Brincando [...] as crianças aprendem [...] a cooperar com indiscutível, as crianças têm prazer em todas as
os companheiros [...] a obedecer às regras do jogo [...], a experiências de brincadeira física e emocional,
respeitar os direitos dos outros [...]; a acatar a autoridade elas são capazes de encontrar objetos e
[...], a assumir responsabilidades, a aceitar penalidades
inventar brincadeiras com muita facilidade.
que lhe são impostas [...] dar oportunidades ao demais
[...], enfim, a viver em sociedade KISHIMOTO (1993).

Para a criança, brincar, é sinal vital, é sinônimo
de vida ativa, sendo assim é possível considerar
as atividades como meio da criança dominar
conflitos e experiências cotidianas. Alguns
estudiosos defendem que a criança brinca
simplesmente por gostar, outros atribuem
ao brincar uma necessidade que a criança
desenvolve para dominar conflitos da vida diária.

A criança adquire experiência brincando,
a brincadeira é uma parcela importante
da sua vida, é através da brincadeira que
a criança descobre o mundo à sua volta,
é dessa forma que a criança se sente
mais segura para fazer novas amizades,
se comunicar com o mundo dos adultos.
Segundo Kishimoto (2009, p. 52) o poder do
jogo, de criar situações imaginárias, permite a
criança ir além do real, o que colabora para
seu desenvolvimento. Nos jogos, a criança é
bem mais do que a realidade, e desse modo
que a criança toma iniciativa, para planejar,
executar e provavelmente avaliar, seu meio de
convívio. Enfim, ela aprende a tomar decisões, a
introduzir o seu contexto social na convivência.

Santos (2008, p.111) alega que alguns autores
defendem que a criança brinca por prazer, outros
dizem que ela brinca para dominar angústias
ou dar vazão à agressividade. Sendo assim,
é possível perceber que o desenvolvimento
infantil encontra no brincar mecanismos para
impulsionar este processo. Portanto, o brincar
se configura como atividade social e cultural da
criança e é ação que condiciona o infantil ao
É por meio do brinquedo que a criança
mundo real por meio de uma experimentação constrói o seu próprio mundo, o mundo do fazantecipada
dos
fatos
cotidianos. de-conta, onde tudo pode acontecer, onde ela
pode ser quem ela quiser ser, podendo ser a
O brincar é sinônimo de vida para a criança, mãe, o pai, o médico, a professora entre outros,
é um meio pelo qual conseguem conhecer, geralmente baseados em torno de seu convívio
expressar-se e evoluir enquanto, ser humano educacional ou familiar, ela traz para o seu
ativo. É nesta perspectiva que Friedmann universo, situações inusitadas de sua realidade.
(1998, p.30) afirma que as brincadeiras O brincar possibilita o desenvolvimento, não
fazem parte do patrimônio lúdico cultural, sendo somente um instrumento didático
traduzindo valores, costumes, formas de que facilita o aprendizado, mas um modo
pensamentos e ensinamentos. A autora no qual contribui para a criança exteriorizar
define o brincar como um direito da criança, seu potencial criativo e suas habilidades.
Quando a criança brinca, muitas coisas
pois brincar segundo ela é uma atividade
que integra a vida social das mesmas. acontecem, pois ela imerge no mundo mágico
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da infância, onde tem o poder de revelar suas
visões de mundo, suas descobertas, seus
encantamentos, sua alegria, além, é claro,
de compartilhar ideias e sentimentos, pelo
simples prazer e vontade de aceitar. Brincando,
as crianças recriam o mundo, não para mudálo, mas simplesmente para compreendê-lo.

palavra jogos aplica-se mais às crianças e
jovens, exclui qualquer atividade profissional,
com interesse e tensão e por isso, vai muito
além dos jogos competitivos e de regras,
podendo contemplar outras atividades da
mesma finalidade como: Histórias, canções,
danças e outras manifestações artísticas.

O que percebe-se é que o brincar é um
direito da criança como a saúde, a educação,
a proteção e os demais direitos da criança,
mas o que vemos em nossa sociedade é
que o direito ao brincar está gravemente
ameaçado pelas circunstâncias do mundo
em que vivemos, onde os pais não tem mais
tempo para os filhos, a escola muitas vezes o
papel que o brincar tem para a criança, e as
mesma são tidas como adulto em miniatura.

Diante disto, percebe-se que o jogo constituise numa atividade primária do ser humano, e
principalmente na criança que se manifesta
de maneira espontânea, aliviando a tensão e
permitindo a educação do comportamento, onde
se verifica que o jogo auxilia no desenvolvimento
físico, mental, emocional e social do aluno.

O brinquedo propõe um mundo imaginário
da criança e do adulto, criado por objetos
lúdicos, uma vez que os brinquedos incorporam
características como tamanho, formas delicadas
O JOGO, A BRINCADEIRA E OS
e simples, cores diversas, com isso podem
BRINQUEDOS
incorporar, também um imaginário, criado pelos
De acordo com Kishimoto (2009, p.7) jogo, desenhos animados, seriados de televisão,
brincadeira e brinquedo possuem significados mundo encantado dos contos de fadas, histórias
distintos. Portanto, brinquedo é entendido como de piratas, bandidos, fazendeiros entre outros.
instrumento, suporte de brincadeira, brincadeira
Ao representar imaginários, os brinquedos
como uma descrição de uma conduta
estruturada com regras da ação da brincadeira. expressam, preferencialmente, personagens
sob formas de bonecos, super-heróis,
Sendo assim, torna-se necessário considerar fantasiados de animais, máquinas e monstros.
o lúdico por todas essas vertentes, jogo,
O que fascina as crianças, só a possibilidade
brincadeira, representação e brinquedo
entendendo
assim
estes
não
como de ser levada a outra realidade, onde eles
componentes distintos da atividade lúdica, acabam comparando a vida real, com a
mas sim como peças de um quebra-cabeça vida por trás dos contos, desenhos e outras
que configuram a ludicidade na educação. referências. Quando utilizam a linguagem
do faz-de-conta, as crianças enriquecem
Diante de tais concepções compreende- sua identidade, porque podem experimentar
se que o jogo é uma atividade ou ocupação outras formas de ser e pensar, ampliando
voluntária, exercida dentro de certos e suas concepções sobre as coisas e pessoas
determinados limites de tempo e de espaço, ao desempenhar vários papéis sociais ou
segundo regras livremente consentidas no personagens. Na brincadeira, vivenciam
meio cultural do povo, mas absolutamente concretamente a elaboração e negociação
obrigatórias dotadas de um fim em si mesmo, de regras de convivência, assim como a
acompanhado de um sentido de tensão e de elaboração de um sistema de representação
alegria e de uma consciência de ser diferente dos diversos sentimentos, das emoções e das
da vida quotidiana. Nessa mesma perspectiva, construções humanas. Isso ocorre porque a
Brougére (2004, p.16) complementa que a motivação da brincadeira é sempre individual
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e depende dos recursos emocionais de cada
criança que são compartilhados em situações
de interação social. Por meio da repetição
de determinadas ações imaginadas que se
baseiam nas polaridades presença/ausência,
bom/mau, prazer/desprazer, passividade/
atividade, dentro/fora, grande/pequeno, feio/
bonito etc., as crianças também podem
internalizar e elaborar suas emoções e
sentimentos, desenvolvendo um sentido próprio
de moral e de justiça (BRASIL, 1998, p. 22-23).

A infância é uma etapa singular e estruturante
para o desenvolvimento humano, na qual
o brincar é um processo fundamental, mas
reduzimos a infância ao seu devir, como
se falássemos sempre de futuros alunos,
futuros adolescentes, futuros adultos, futuros
trabalhadores. Mas a criança não é futuro,
é presente, e precisa ser compreendida e
respeitada em seus direitos fundamentais,
entre eles o direito ao brincar – este, sim,
seu verdadeiro “trabalho”, como dizia Piaget.

Quando a criança brinca, muitas coisas
acontecem, pois ela imerge no mundo mágico
da infância, onde tem o poder de revelar suas
visões de mundo, suas descobertas, seus
encantamentos, sua alegria, além, é claro,
de compartilhar ideias e sentimentos, pelo
simples prazer e vontade de aceitar. Brincando,
as crianças recriam o mundo, não para mudálo, mas simplesmente para compreendê-lo.

Vygotsky entende que, as brincadeiras contém
todas as tendências do desenvolvimento de forma
condensada; ”a ação na esfera imaginativa, a
criação das intenções voluntárias e a formação
dos planos da vida real e motivações volitivas
tudo aparece na brincadeira que se constitui
assim no mais alto nível do desenvolvimento préescolar.” (p. 135) desenvolvendo capacidades
especiais para a vida em sociedade.

Como acontece com muitas outras normas
do Estatuto da Criança, muitas vezes essa
norma não é posta em prática. No estatuto, o
direito ao brincar está incluído no artigo 16,
que garante o direito à liberdade. O direito
ao brincar é puramente da criança, que está
numa fase típica de desenvolvimento que,
se perdida, não poderá ser recuperada.
A própria Convenção dos Direitos da
Criança da ONU, no artigo 31, estabelece
o direito ao brincar, ao descanso e ao lazer.

Brincar funciona como um cenário no qual
as crianças tornam-se capazes não só de
imitar a vida como também de transformála. A brincadeira é tão importante para o
desenvolvimento humano que até mesmo
quando ocorrem às brigas elas contribuem
para o crescimento e a aprendizagem. Pois
a criança vai negociar perspectivas, tentar
convencer seu adversário, tentar conquistar
os coleguinhas criando estratégias de
convencê-los para unir-se a ela, às vezes
cede, abre mão de algo ou luta e defende um
O que percebe-se é que o brincar é um ponto de vista, com isso a criança aprende
direito da criança como a saúde, a educação, resolver situações que surgem em sua vida.
a proteção e os demais direitos da criança,
mas o que vemos em nossa sociedade é
Em qualquer lugar, o brincar sempre será
que o direito ao brincar está gravemente um momento muito importante para a criança,
ameaçado pelas circunstâncias do mundo será a chance que terá para crescer, conhecer
em que vivemos, onde os pais não tem mais o mundo do adulto, acrescentar sua fantasia,
tempo para os filhos, a escola muitas vezes o imaginação, criatividade, descobrir seus
papel que o brincar tem para a criança, e as sentimentos, desenvolver sua capacidade
mesma são tidas como adulto em miniatura. de concentração e atenção e nutrir sua vida
interior. Ou seja, trabalhar o que tem de mais
sério, de mais necessário, de mais vital: o
crescimento e o desenvolvimento da vida.
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Esse direito da criança deveria ser cumprido,
deveria se investir mais em brinquedoteca
para que as crianças tenham um lugar para
exercer seu direito. A criança não é um adulto
que ainda não cresceu. Ela tem características
próprias. Para alcançar o pensamento
adulto (abstrato), ela precisa percorrer
todas as etapas de seu desenvolvimento
físico, cognitivo, social e emocional.

[...] Dificilmente se poderá delinear exatamente
qual foi o primeiro jogo surgido no mundo.
Adeptos da teoria Darwiniana afirmam que foi um
jogo chamado de Jogo da Evolução, praticado
pelos Neanderthal. Consta que era um jogo bem
simples e rude, jogado com um grande osso.
Marcava-se pontos destroçando a cabeça dos
adversários e com isso conseguindo o domínio
de territórios [...] (HUIZINGA: 1971,p. 74).

O brincar não é simplesmente um ato
comum, mas um ato extremamente complexo,
carregado de valores, de finalidades éticas, os
quais vão não apenas contribuir, mas também
determinar o desenvolvimento da personalidade
da criança de sua identidade, o sucesso de seu
relacionamento social, de sua convivência com
as conquistas, com as realizações bem como
com as frustrações, desilusões, decepções e
como lidar com a diversidade de sentimentos
com os quais nos deparamos a todo instante
no nosso dia-a-dia durante toda a nossa
existência. Segundo Aguilar (2004, p.17):

Apesar de todas as dificuldades, os jogos
proliferaram pelo mundo e com o advento das
grandes navegações as culturas se encontraram
e trocaram informações, tendo sido nesta época
criadas as primeiras empresas de exportação
de jogos, passo fundamental para o crescimento
do setor. Livros históricos dão conta de que
marinheiros jogavam diversos tipos de jogos
de tabuleiro em suas demoradas viagens rumo
ao desconhecido. Entre eles destacam-se
“Andando na prancha” de Outu Barão; “Fugindo
da Peste”, de Odiou Tôr e o clássico “Motim”,
de Ostrha Ydhor (WINNICOTT: 1975, p.41).

[...] É necessário, antes de tudo, que o
educador saiba o verdadeiro significado de
ensino e aprendizagem, para assim, aplicar
os jogos e o lúdico neste processo. O objetivo
do lúdico é proporcionar uma aprendizagem
significativa e prazerosa. A criança aprenderá
mais facilmente se o conteúdo ou forma
em que este será feito, for de uma maneira
interessante, para isso, nada melhor do que
usar algo da própria natureza da criança como
a brincadeira [...], (AGUILAR, 2004, p.17).

O lúdico desde muito tempo tem a
finalidade de proporcionar à criança, uma
aprendizagem rica e significativa e a cultura
tem influência direta, pois de acordo com
cada cultura, os jogos, desde os primórdios,
tinham inúmeras finalidades educativas.
Compreender este grande avanço de cada
sociedade, é relevante, para conhecermos
as mudanças históricas que envolvem o
processo educativo, bem como para auxiliar o
professor quanto ao seu papel de mediador no
processo de aprendizagem, através dos jogos
Os jogos lúdicos, antes de brincadeiras, lúdicos. Segundo os Parâmetros Curriculares
são atividades lúdicas infantis que além de Nacionais (PCN – Matemática, 1997, p.48):
variadas, possuem uma grande ligação às
brincadeiras difundidas pela família, de forma
[...] Por meio dos jogos, as crianças não apenas
que as crianças antes de freqüentar a escola,
vivenciam as situações que se repetem, mas
levam consigo o conhecimento prévio sobre a
aprendem a lidar com símbolos e a pensar por
cultura familiar e do meio social onde vivem.
analogias (jogos simbólicos), os significados
das coisas que passam a ser imaginado por
O surgimento dos jogos consta em manuscritos
elas. Ao criarem essas analogias, tornammilenares e, segundo estudiosos, abordam sobre
se produtoras de linguagem, criadoras de
os jogos praticados em todo o mundo sejam
estes, voltados à prática educativa ou apenas, convenções, capacitando-se para submeterem
para a realização de atividades corporais. as regras e dar explicações. Além disso,
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passam a compreender e a utilizar convenções
e regras que serão empregadas no processo
de ensino e aprendizagem. Essa compreensão
favorece sua integração num mundo social
bastante complexo e proporciona as primeiras
aproximações com futuras teorizações.
[...] - (PCN – MATEMÁTICA, 1997, p.48).
O brincar e o aprendizado são processos
interligados e contínuos como se constatou
no artigo apresentado, porém muito se discute
como e quais as
brincadeiras inserir no contexto escolar
atual onde a grande maioria das crianças vive
em apartamentos e quando vivem em casas
acabam prejudicados pela falta de investimento
em espaços públicos seguros para tal prática,
esconde-esconde, amarelinha, entre outras.
Falaremos um pouco de cada uma delas e quais
benefícios oferece para o desenvolvimento das
crianças (PCN – MATEMÁTICA, 1997, p.48).
A prática da brincadeira na escola
promove aspectos diversos na criança que
serão de grande importância para o seu
desenvolvimento. O brincar está condicionado
desde sua prática livre, até uma atividade
dirigida com regras e normas, os jogos são
ótimos para desenvolver o raciocínio lógico e
também para o desenvolvimento físico, motor,
social e cognitivo. Dentro da Educação Infantil,
o cuidar e o educar são indissociáveis, não
tem como separar essas duas coisas. Porque
esses dois temas atendem uma demanda, uma
faixa etária de 0 a 6 anos, onde as crianças
estão se estruturando enquanto indivíduo,
enquanto, cidadãos; está começando a
exercer a sua autonomia (WEISS, 2001).
Essa discussão é peça chave para que
o educador comece a distinguir um fator do
outro e compreenda a importância de cada um
deles para o desenvolvimento das crianças,
percebendo assim, a necessidade da união
dos dois para um melhor aproveitamento
no processo de ensino e aprendizagem de
crianças pequenas. Pois, como ela mesma
afirma: O cuidar e o educar estão nas
coisas mais simples da rotina pedagógica
da Educação Infantil (WEISS, 2001).

Se nos perguntarem quais as lembranças mais
gostosas da nossa infância provavelmente nos
reportaremos à nossa antiga casa, aos nossos
pais, aos nossos irmãos, aos nossos amigos
(aqueles inesquecíveis com os quais fizemos
mil travessuras) e certamente às brincadeiras e
os jogos da nossa época. Certamente diríamos:
que saudades das brincadeiras de escondeesconde e pega-pega com os amigos que
moravam na mesma rua; que saudades das
brincadeiras de mamãe, papai e filhinhos, onde
cuidávamos das nossas bonecas como nossas
mães cuidavam da gente; que saudades dos
carrinhos que nos fazem passear por lugares
imaginários; que saudades das comidas feitas
com terra e água e das folhinhas ou grama que
serviam de salada para o tão gostoso almoço;
e quando nos fantasiamos de super-heróis para
combater monstros invisíveis. Não sabíamos,
portanto que nessas brincadeiras havia
mais que simples diversão (WEISS, 2001).
Os jogos e brincadeiras tornaram-se últimos
tempos, objeto de interesse de psicólogos,
educadores, pesquisadores, como decorrência
da sua importância para a criança e da
constatação de que é uma prática que auxilia
o desenvolvimento infantil, a construção ou
potencialização de conhecimentos. A educação
infantil configurou-se como o espaço natural
do jogo e da brincadeira e tem favorecido a
concepção de ensino e aprendizagem que
acredita na utilização do jogo e da brincadeira
como forma de desenvolvimento. Percebe-se
certo tipo de euforia na educação infantil e até
mesmo nos níveis escolares posteriores, em
que jogos, brinquedos e materiais didáticos
são tomados sempre de modo indiferenciado
na atividade pedagogia: manipulação livre
ou aplicação de algumas regras, realizadas
indiscriminadamente, sem finalidades mais
claras ou objetivos determinados (WEISS, 2001).
Na instituição infantil, pode-se oferecer às
crianças condições para as aprendizagens
que ocorrem nas brincadeiras e aquelas
advindas
de
situações
pedagógicas
intencionais ou aprendizagens orientadas
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pelos adultos. Educar significa, portanto,
propiciar situações de cuidados, brincadeiras
e aprendizagens orientadas de forma
integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis de
relação interpessoal, de ser e estar com os
outros em uma atitude básica de aceitação,
de respeito e confiança, e o acesso, pelas
crianças, aos conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural (WINNICOTT: 1975).
Neste processo, a brincadeira poderá
auxiliar o desenvolvimento das capacidades
de apropriação e conhecimento das
potencialidades corporais, afetivas, emocionais,
estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir
para a formação de crianças felizes e
saudáveis. A toda criança deve ser garantido o
direito de brincar, pois que tal ato constitui-se
em requisito para bem crescer e desenvolverse como pessoa. A escola, espaço privilegiado
de vida e aprendizagem, deve criar condições
para o aluno realizar atividade lúdica livremente
e, ao mesmo tempo, poder empregá-la como
estratégia de ensino-aprendizagem.O jogo e
a brincadeira são essenciais à saúde física,
emocional e intelectual do ser humano. Brincar
e jogar são coisas sérias, porque é aí que a
criança se reequilibra, recicla suas emoções
e sacia sua necessidade de conhecer e
reinventar a realidade (WINNICOTT: 1975).
O brincar é abordado por diferentes
estudos que têm como ponto de partida a
representação social da infância em diferentes
momentos históricos e esta história faz parte
do meio em que vivemos e este meio possui
características específicas relativas à vida de
cada pessoa integrante desta cultura. Para
Jolivet (1975, p. 131) “o jogo é uma atividade
física ou mental, vinculada a uma necessidade
de expansão fácil e harmoniosa e determinada
em suas modalidades pelas tendências cujo
exercício pré-forma ou supre”. Esse autor
acredita que o jogo é algo prazeroso e gratuito,
causando o bem estar e bom convívio social,
suplementando muitos instintos, como, por
exemplo, o sexual, que é suplementado pela

dança, representações dramáticas e nos
romances, além dos filmes cinematográficos.
O tema da brincadeira vem sendo bastante
pesquisado, desde o século XVIII em suas
diferentes vertentes. Apesar disso, percebemse, lacunas de conhecimentos sobre o conceito
e os processos envolvidos na brincadeira.
A maior preocupação, no entanto, não foi
estabelecer um conceito universal e fechado
sobre a atividade do brincar, mas ampliar as
pesquisas, buscando preencher as lacunas
existentes e, paralelamente, subsidiar os
docentes e interessados no assunto para
que possam realizar práticas educativas
mais interessantes (JOLIVET, 1975, P. 131).
Piaget classifica os jogos em Jogos Práticos,
onde as explorações são sensoriais motoras;
Jogos Simbólicos, onde há dramatização e
substituições de ações que aos poucos vão
se incorporando a imitação e passando a ser
brinquedos sócio-dramáticos; e por fim os
Jogos com Regras, onde a criança precisa
saber seguir regras ou compreendê-las, esses
continuam até a fase adulta. “Desde o jogo
de exercício até o jogo simbólico, trata-se de
incorporar o mundo exterior a seus desejos
e esquemas” (BROUGÈRE, 1998, p.85).
Segundo Vygotsky (1991), brincar é uma forma
de a criança estar interagindo com o social, pois
contribui para a construção da autonomia e da
convivência autêntica. Este brincar/jogar varia
de acordo com o meio cultural e a época em
que está inserido. Não nos cabe interromper
o pensamento da criança ou atrapalhar a
simbolização que está fazendo. Devemos nos
limitar a sugerir, a estimular, a explicar, sem
impor nossa forma de agir, para que a criança
aprenda descobrindo e compreendendo, e não
por simples imitação. A participação do adulto
é para ouvir, motivá-la a falar, pensar e inventar.
Portanto, é necessário que os professores
compreendam a importância da brincadeira e
suas implicações para organizar o processo
educativo de modo mais positivo, contribuindo
para o desenvolvimento das crianças
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(WEISS, 2001). Sem esta compreensão,
corre-se o risco de uma prática educativa
com equívocos, como por exemplo,
professores preocupados em desenvolver
a brincadeira em sala de aula, objetivando
atitudes de cooperação entre os alunos, mas
direcionando a atividade para a competição.
No estudo de Vygotsky (1991), os professores
confundem cooperação e competição, e
geralmente não percebem estes equívocos,
acreditando que realizam um trabalho de grande
qualidade para a formação dos alunos e se
estes não correspondem às suas expectativas,
apontam a eles como incapazes ou rotulam
sua família como problemática. Nesse caso,
o professor não está conseguindo fazer
uma reflexão crítica do seu próprio trabalho.
Os princípios norteadores da política
educacional congelados no papel não
provocaram mudanças no contexto educacional.
Mas, a administração pública deve proporcionar
uma formação continuada aos professores;
diante de situações de insegurança, isto é, de
ministrar novos conteúdos e realizar propostas
educativas que exigem conhecimentos
diferentes dos que os profissionais acreditam,
a tendência dos educadores é desprezá-las,
muitas vezes fazendo críticas infundadas, apesar
de reconheceram a importância dos novos
conteúdos para o processo de melhoria da
qualidade de ensino (BROUGÈRE, 1998, p.85).

Brincar para as crianças é o momento em
que elas se divertem, sentem-se livre para se
expressar, viver no seu mundo de fantasias.
Cada brincadeira tem seu significado próprio,
único para cada um que brinca e a interação
com os amigos a torna mais gostosa e mais
divertida, porém não significa que brincar
sozinho não proporciona estes sentimentos à
criança. O ato de brincar é uma das poucas
coisas democráticas na sociedade de hoje,
pois para brincar as crianças não precisam de
um aparato tecnológico ou algum brinquedo
sofisticado, por isso o brincar é universal, pois não
classifica por raça, cor ou credo; muito menos
é privilégio das classes mais abastadas. Basta
ter um pote vazio para se tornar uma panelinha,
ou uma velha meia para se tornar uma bola.
Kishimoto (2009, p.12) entendemos, portanto
que é o ambiente que deve ser desafiador,
para proporcionar um desenvolvimento
psicológico e emocional para a base de um
desenvolvimento intelectual. Nessa relação do
adulto, do brincar e da criança, é incalculável a
importância desempenhada pelos pais na vida
das crianças. Smith explica que os pais são tão
importantes porque podem ser considerados
os primeiros brinquedos dos bebês, tendo em
vista que, ao pegar os dedos do pai ou da
mãe ou observar a expressão facial dos pais,
o bebê se diverte ao mesmo tempo em que
desenvolve suas habilidades motora e visual.

Kishimoto (2009, p.7) durante nossos
estágios pudemos observar que no momento
em que as crianças estavam concentradas em
suas brincadeiras surgiram às oportunidades
de expressar seus sentimentos, desejos,
interesses, pensamentos; suas idéias e sua
visão de mundo. Na realização das brincadeiras
e dos jogos, pode-se constatar que a criança
cria seu mundo lúdico, sua história. O jogo é uma
atividade que dá prazer, libera as emoções de
quem joga ou brinca. Na brincadeira a criança
também aprende, se diverte, enfrenta desafios,
interage com o meio e com o seu interior, isso
porque, há motivação e significado para ela.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste trabalho buscou-se levantar questões importantes sobre a prática das brincadeiras lúdicas na educação, a pesquisa realizada propiciou entendimento de que as atividades
lúdicas em sala de aula devem ser sempre com metas estabelecidas.
Identificamos que a atividade lúdica é uma medida que renova e inova o trabalho na educação
e que trabalhar a partir do lúdico requer entender o que a criança necessita para se desenvolver. As atividades lúdicas promovem ao ambiente escolar um lugar de harmonia e muitas vezes
prazeroso onde a criança é estimulada a aprender brincando, dessa forma ela se sente acolhida,
amparada, estimulada e principalmente compreendida.
Neste sentido é possível constatar que o brincar, juntamente com o faz-de-conta é um meio
pelo qual o professor e a escola podem analisar situações diversas no desenvolvimento da
criança, além de auxiliar possíveis dificuldades na aquisição de aquisição de conhecimento da
criança e despertar a curiosidade e entusiasmo nos alunos.
Nessa dimensão o professor deve pensar e executar seu projeto de sociedade e de aluno que
pretende formar ciente que a contemporaneidade, passa a exigir um indivíduo de novo tipo com
capacidade de inovar e aprender cada vez mais, compreender o mundo que participa e desenvolver a capacidade de resolver problemas.
Enfim devemos defender efetivamente a importância de um planejamento criterioso para a busca da qualidade do ensino, e que deixe de ser visto como uma função burocrática, formalista e
autoritária, e seja assumindo como forma de resgate do trabalho e da superação da alienação,
por isso, temos a urgência de caminhar cada vez mais na direção de um planejamento significativo, que realmente contribua para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
Consideramos que o lúdico precisa nortear as atividades em todos os sentidos, de modo que
as crianças reconheçam a escola como um espaço de exploração e experimentação, construindo assim uma aprendizagem significativa.
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A IMPORTÂNCIA DE UM ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO PARA O AUTISTA

RESUMO: O primeiro sinal de autismo em crianças é a realização tardia de marcos de habilidades sociais, incluindo atenção conjunta, orientação social e simulação de brincadeiras. O
comprometimento da linguagem é um sinal comum, mas menos específico, do autismo. Comportamentos repetitivos e interesses restritos não podem ser anotados até que habilidades
sociais e dificuldades de comunicação sejam exibidas. Um atendimento especializado para
avaliação diagnóstica abrangente é apropriado se as preocupações surgirem da vigilância, triagem ou observações dos pais. Os objetivos da observação de longo prazo são maximizar a
independência funcional e o engajamento da comunidade, minimizar comportamentos desadaptativos e fornecer apoio à família. Para que o autista possa ser tratado de maneira adequada é muito importante que ocorra um atendimento especializado, podendo assim, incluir os
autistas na sociedade de forma que não fique com tantos prejuízos ao chegar na vida adulta.

Palavras-chaves: Atendimento Especializado; Autista; Habilidades Sociais.
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INTRODUÇÃO

D

urante um longo período, as pessoas com deficiências eram vistas como algo a ser
escondido, sem valor, que não teria utilidade para a sociedade. Com as transformações
científicas, tecnológicas, econômicas e sociais, os estudos sobre as deficiências, mostraram que essa é uma visão errônea e equivocada, sendo que as pessoas com deficiências
“podem aprender e se desenvolver como todos e precisam de incentivos e estratégias diferenciadas” (SÁ e RABINOVICH, 2006).
Em 2008, o Ministério da Educação, baseado em Políticas Internacionais, publicou a Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – PNEEPEI e instaurou
um novo marco teórico e organizacional na educação brasileira, que vem possibilitando a construção de um caminho para a “Educação Inclusiva, onde são respeitados o direito de todos à
educação de qualidade” (BRASIL, 2008).
Contudo, ainda encontra-se uma grande questão em viabilizar e assegurar as leis que garantem a participação da pessoa com deficiência destacando os vários exemplos positivos de sua
inclusão na sociedade, como, por exemplo, as Paraolimpíadas que ainda apresenta fortemente
presente o preconceito e o estigma. E isso leva a “equívocos e angústia principalmente por parte
dos familiares da pessoa com deficiência” (GLAT e PLETSCH, 2004).
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A FAMILÍA E A CRIANÇA COM
DEFICIÊNCIA
A chegada de um filho é um momento de
grandes transformações para os pais. De
acordo com Fiamenghi Jr e Messa (2007)
“o nascimento firma o sistema parental” e
é preciso organizar a rotina cotidiana de
cuidados. Essa mudança geralmente indica
que será necessário alterar a estrutura familiar
para se adequar a chegada do novo sujeito.
A parentalidade é “uma união de
singularidades, em que o casal apresenta
ao mundo o produto de sua união” e sugere
expectativas sobre o “papel do pai e da
mãe”, bem como “nas responsabilidades
e nos requisitos prévios da nova conduta
a ser adotada” (BUSCAGLIA, 1997 apud
FIAMENGHI Jr e MESSA, 2007, p.238). De
acordo com Fiamenghi Jr e Messa (2007)
os pais projetam em suas mentes fantasias
sobre a nova criança, o sexo, o desempenho
na escola, a carreira, a orientação sexual.
Porém a chegada de um filho com alguma
deficiência frustra essas expectativas que são
consequências dos projetos e realizações dos
pais. No momento de informar os familiares a
postura dos profissionais deve ser permeada
de ética, para Glat e Pletsch, (2004):
mesmo que os profissionais não sejam da
área de psicologia, deve ser oportunizado um
espaço para que os pais possam trazer suas
dúvidas, preocupações e frustrações a fim de
que os sentimentos sejam trabalhados e não os
imobilizam (GLAT e PLETSCH, 2004, p.2).

Assim deveria ser os procedimentos no
atendimento público a essas famílias, contudo
de acordo com Glat e Pletsch, (2004, p.2)
nem sempre os médicos e profissionais
demonstram cuidado ao dar as notícias e
“enfatizam a deficiência como uma doença
crônica e sem fazer qualquer referência sobre
suportes terapêuticos e educacionais que
dêem alguma esperança à família”, e que
possam auxiliar a vida cotidiana de seus filhos.
395

Nos dias atuais mesmo com a ampla
divulgação de terapias e da Educação Inclusiva
ainda persiste na sociedade desconhecimento
em relação às crianças especiais, e isso
acaba por gerar atitudes preconceituosas
dentro da própria família. Historicamente, é
possível vislumbrar os motivos que levam às
famílias a mostrar insegurança quando tem
uma criança com deficiência, pois durante
séculos foram chamados de “inválidos”,
ou seja, “indivíduo sem valor”, que não
deveriam ser vistos em sociedade, pois eram
considerados como um “fardo” para seus
familiares (SÁ e RABINOVICH, 2006, p.1).
No imaginário popular, a deficiência “traz
consigo forte carga emocional, as pessoas
envolvidas no processo- pais, crianças e
demais familiares” e o Brasil possui um
histórico de exclusão em três vertentes:
“exclusão pela deficiência, pelo preconceito e
pela pobreza e de acordo com Sá e Rabinovich
(2006, p.1): “as transformações devem ter
início na mentalidade das pessoas”. A família,
enquanto grupo social primário tem a função
de formar e determinar com suas ações o
desenvolvimento cognitivo-afetivo do indivíduo,
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além disso, auxilia na interação desse sujeito na
sociedade, muitas vezes, se prolongando pela
fase adulta (SÁ e RABINOVICH, 2006, p.1).
Quando a criança nasce tem seu primeiro
contato com o mundo e as primeiras relações
que compõe são com os membros de sua
família: pai, mãe, irmãos, avós. E assim,
segundo Sá e Rabinovich (2006) a família
tem um importante papel a desempenhar no
desenvolvimento da criança. Portanto, a família
não pode ser ignorada durante o processo de
desenvolvimento e socialização desta criança,
especialmente nos momentos em que podem
encontrar serviços sociais despreparados e
políticas públicas que necessitam de revisão em
seus projetos (SÁ e RABINOVICH, 2006, p.1).

ESCOLA E FAMÍLIA: CONSTRUINDO
CAMINHOS INCLUSIVOS
É necessário levantar a discussão para o
caminho percorrido pela educação brasileira
para concretizar seu “projeto inclusivo”,
que esbarrou em “equívocos conceituais e
dificuldades na reorganização pedagógica”,
os avanços da escola brasileira nessa
direção têm acontecido de forma lenta, pois
ainda há “muita resistência por parte das
instituições à inclusão plena e incondicional,
e isso ocorre por causa da inexperiência
com a diferença” (MANTOAN, 2010, p. 13).
O sistema educacional brasileiro vem
passando por significativas mudanças nas
últimas décadas, e nesse contexto, o Ministério
da Educação e a Secretaria de Educação
Especial (MEC/SEESP, 2007) ressaltam
em que: “o movimento mundial pela
educação inclusiva é uma ação política,
cultural, social e pedagógica”, que
foi desencadeada “em defesa do
direito de todos os alunos de estarem
juntos, aprendendo e participando,
sem nenhum tipo de discriminação”:
A educação inclusiva constitui um paradigma
educacional fundamentado na concepção de
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direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença
como valores indissociáveis, e que avança em
relação à ideia de equidade formal ao contextualizar
as circunstâncias históricas da produção da exclusão
dentro e fora da escola (BRASIL, 2007, p.1).

Um novo desafio se impõe à prática docente na
contemporaneidade, o trabalho em equipe, pois
“o professor sozinho não pode de forma isolada
transformar um centro educacional em espaço
inclusivo, mesmo que sua sala de aula seja um
espaço inclusivo”, é necessário colaboração e
articulação entre toda a comunidade escolar,
especialmente da família (DÍEZ, 2010, p. 21).
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em suas habilidades e dificuldades, preparandose bem para contribuir com a formação
de qualquer aluno que venha a integrar
Para a maioria dos professores, assim como sua sala de aula (ALARCÃO, 2003, p .88).
para grande parte da população, ainda há
O AUTISMO, A ESCOLA E A FAMÍLIA
aqueles velhos conceitos culturais referentes às
pessoas com deficiência, como imaginar que
A inclusão não se pratica apenas no
elas são doentes e/ou que não se desenvolveram
ou aprendem como as demais. Ora, a contexto escolar, “não é possível conceber
aprendizagem e o desenvolvimento humanos uma escola inclusiva num “ mar social”
exclusão”
(Rodrigues,
2003,
p.
são individuais, ninguém tem um modelo a de
seguir, dessa forma o acompanhamento de 9).De acordo com Alarcão (2003, p.88):
um psicopedagogo é fundamental para o
desenvolvimento integral e significativo das As escolas, os professores, os políticos e os pais
comecem a interrogar-se sobre este paradigma
crianças de inclusão Alarcão (2003, p.88). organizacional de incrível uniformidade e o paradigma

OS PSICOPEDAGOGOS, OS
PROFESSORES E A INCLUSÃO

de educação e aprendizagem que lhe está subjacente
(…) se adequa à nova realidade caracterizada por:
uma população escolar altamente heterogênea e
massificada; acessibilidade da informação; exigência
do conhecimento como bem social; requisitos da
sociedade global relativamente aos saberes qualificados;
necessidade de se explorarem as capacidades de
trabalho individual e cooperativo para se transformar
em conhecimento o saber que brota da assimilação
das informações (ALARCÃO, 2003, p.88).

De fato, nenhum professor está preparado
para trabalhar com a Inclusão Escolar até
o momento em que chegue à sua turma
um aluno a ser incluído, ou seja, ninguém
em nenhuma situação está preparado
para resolver algo que nunca vivenciou - o
que muitas vezes exige conhecimento de
experiências anteriores. Será neste momento
que veremos realmente a importância de
Portanto, percebe-se que a inclusão está
um psicopedagogo no acompanhamento da
presente cada dia mais em nossos cotidianos,
inclusão escolar (ALARCÃO, 2003, p. 88).
sendo assim, a família e a escola devem
caminhar lado a lado, para que o aluno com
O professor e o psicopedagogo, conscientes
autismo possa ter um acompanhamento
de seus compromissos e desafios éticos
adequado que contribuirá para o seu
de educar a todos que pertencerem ao seu
desenvolvimento integral e significativo.Na
alunado, primeiro o receberá e somente depois
medida em que uma criança é diagnosticada
irá se informar, buscar o maior número possível
como autista, quanto antes fizer um tratamento
de informações e recursos para promover
adequado, mais serão as possibilidades de
o desenvolvimento global daquele aluno.
desenvolvimento para o convívio em grupo,
pois “as principais características do autismo
De modo geral, o educador reconhece
são as dificuldades no estabelecimento de
que sua formação é permanente, contínua e
relações sociais, na comunicação verbal
flexível e que ocorre em salas de aulas das
e não verbal, no desenvolvimento do jogo
universidades, com o hábito e prática de
simbólico e da imaginação e na resistência às
leituras e de estudos, assim como também
mudanças de rotina” (APPDA, 2000, p. 15).
no dia a dia das escolas, na convivência
cotidiana com colegas de trabalho, com seus Um muro demasiado alto e muito difícil de transpor. Um
alunos, com suas experiências familiares e na muro de palavras e silêncios, de gestos e expressões,
comunidade, dessa forma com a contribuição do de sons e de cheiros, de imagens e de toques, de
psicopedagogo ambos poderão fazer com que intenções e de códigos. Um muro que dá para um
o desenvolvimento do aluno de inclusão se torne mundo que eles não compreendem, mas no qual estão
inseridos e do qual fogem, sempre que possível, para
pleno e significativo, permitindo autoconhecer o deles, o interior. Eles são as crianças com autismo.
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Cada um vive o seu mundo. Nós fazemos os possíveis
para entrar no seu mundo, descobrir o que faz deles
diferentes, saber porque nascem assim, qual a melhor
forma de lidar com eles o que muda ao longo dos anos,
enfim, entender como devemos deixá-los viver e crescer
felizes (PIRES, 2003, apud FORTUNATO, 2006).

Os autistas não se sentem bem ao conviver
em grupo e por isso é fundamental que
ocorra um acompanhamento precoce para um
tratamento adequado que auxilie no processo
do convívio social. Para um diagnóstico
clínico preciso do Autismo, a criança
deve ser extremamente examinada, tanto
fisicamente quanto psico-neurologicamente.
A avaliação deve incluir entrevistas com a
família, observação e exame psico- mental e,
algumas vezes, de exames complementares
para doenças genéticas e ou hereditárias.
De acordo com Mantoan (1997, p. 13): “É
através da escola que a sociedade adquire,
fundamenta e modifica com participação,
colaboração e adaptação. Embora outras
instituições como família ou igreja tem função
muito importante, é da escola a maior parcela”.
Portanto, deve sempre existir uma parceria
entre escola e família, em prol da criança com
autismo, contribuindo para o desenvolvimento
integral e significativo da criança autista.

A DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA
PÚBLICA E A INCLUSÃO
Para Barroso (2005, p.11) “a democratização
da escola pública, ou melhor, a sua refundação
enquanto uma escola efetivamente popular é uma tarefa - desafio ainda em aberto para
os educadores”. O projeto - aparentemente
irrealizável - é construir uma educação pública
que seja, ao mesmo tempo, democrática
(extensiva a todos, indistintamente) e portadora
de uma determinada qualidade, que seja
socialmente referenciada e distante da lógica
excludente. Uma escola que consiga inserir
as novas gerações num mundo inteiramente
transformado e distante daquele que originou
a sua universalização (BARROSO, 2005, p.11).
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Uma das tarefas é identificar constantemente
as intervenções e as ações desencadeadas
e/ou aprimoradas para que a escola seja um
espaço de aprendizagem para todos os alunos.
Isso exigirá novas elaborações no âmbito dos
projetos escolares, visando ao aprimoramento
de sua proposta pedagógica, dos procedimentos
avaliativos institucionais e da aprendizagem
dos alunos. É importante ainda uma atenção
especial ao modo como se estabelecem as
relações entre alunos e professores, além da
constituição de espaços privilegiados para a
formação dos profissionais da educação, para
que venham a ser agentes co-responsáveis
deste processo (BARROSO, 2005, p.11).
No Brasil, tradicionalmente, é a educação
especial que tem se responsabilizado por
esse tipo de atendimento. Nesse sentido,
para Sousa e Prieto (2002, p.123), “tem-se
previsto o ‘especial’ na educação referindose a condições que possam ser necessárias
a alguns alunos para que se viabilize o
cumprimento do direito de todos à educação”.
O que se tem como objetivo precípuo,
portanto, é a defesa da educação escolar para
todos como um princípio ALARCÃO, (2003).
Se o princípio da educação inclusiva vem
se fortalecendo desde meados da década de
1990, na prática é o modelo da integração
escolar que ainda predomina. A educação
inclusiva tem sido caracterizada como um
“novo paradigma”, que se constitui pelo apreço
à diversidade como condição a ser valorizada,
pois é benéfica à escolarização de todas as
pessoas, pelo respeito aos diferentes ritmos
de aprendizagem e pela proposição de outras
práticas pedagógicas, o que exige ruptura com
o instituído na sociedade e, consequentemente,
nos sistemas de ensino. A ideia de ruptura é
rotineiramente empregada em contraposição à
ideia de continuidade e tida como expressão
do novo, podendo causar deslumbramento a
ponto de não ser questionada e repetir-se como
modelo que nada transforma (ALARCÃO, (2003).
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Quando o objetivo é o atendimento de alunos
com necessidades educacionais especiais,
muito desse novo discurso tem servido para
condenar práticas da educação especial, sem,
contudo ressaltar que sua trajetória reflete em
alto grau a marginalização a que foi submetida
pelas políticas educacionais, o que a fez
constituir-se também como alternativa com o
poder de reiterar o isolamento social daqueles
em atendimento por essa modalidade de
ensino. Tem ainda aparecido como a grande
vilã, responsável quase que isoladamente
pela perpetuação de fortes mecanismos de
resistência à escolarização de todos em escolas
regulares. O que se pode denunciar, com certa
garantia de que seja posição consensual, é o
descaso com que muitos de nossos governantes
ainda tratam a educação de pessoas com
necessidades especiais (ALARCÃO, 2003).

sobre a aprendizagem. Nesse contexto, poderia
se apresentar pelo menos três concepções
psicológicas: a inatista - que supõe que o
desenvolvimento humano é determinado
por fatores genéticos, sendo que todas as
características físicas e psicológicas de uma
pessoa são herdadas geneticamente de seus
pais; a ambientalista - que, ao contrário, acredita
que a criança nasce sem que nada esteja
determinado biologicamente, de maneira que
o meio ambiente em que vive é que irá moldála, estimula-la e corrigi-la segundo um padrão
ideal de comportamento; a interacionista - que,
diferindo das duas primeiras, considera que tanto
os fatores biológicos como os ambientais são
fundamentais para o desenvolvimento humano e
não podem ser dissociados (ALARCÃO, 2003).

Livros, artigos, seminários e congressos
sobre Inclusão Escolar, têm sempre um caráter
pedagógico em que quase nunca se fala das
questões psicológicas que envolvem e que
podem contribuir em muito para o sucesso da
Inclusão Escolar. O curso de Pedagogia tem
pouquíssimas matérias de Psicologia. Quando
há, apenas são repassadas de forma rápida as
teorias tradicionais. Um conteúdo atualizado e
maior de Psicologia poderá ajudar a melhorar as
relações dos professores com seus alunos por
meio do conhecimento dos processos e etapas
do desenvolvimento da criança, a construção de
seus conhecimentos, como cada uma reage e
modifica sua forma de sentir, pensar, falar e agir,
o papel das interações sociais e do ambiente
nesses processos. Esses conhecimentos
dariam aos professores condições de pensar
e agir com mais autonomia, de estruturar um
ambiente educativo que permita a construção
efetiva das competências consideradas
importantes na cultura e desenvolvimento
global
da
criança
(ALARCÃO,2003).
Ao longo de sua história, muitos psicólogos
vêm pesquisando e elaborando teorias sobre o
desenvolvimento do ser humano, o papel das
interações sociais nesse desenvolvimento e
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante muitos anos, o conceito de Educação Especial teve uma forte aceitação em nosso
país. Era um modelo educacional-médico, ou seja, instituições que mantinham equipes multidisciplinares, formadas por professores especializados, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogas,
terapeutas ocupacionais, psicólogos e outros profissionais menos comuns. Essa equipe tinha
como meta habilitar as pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência ou reabilitar aquelas
que, ao longo de sua vida, viessem adquirir alguma deficiência, seja por meio de doenças ou
acidentes, dentre outros motivos. Eram os profissionais que preparam crianças ou pessoas com
deficiência para depois integrá-las na sociedade - e com muitos resultados positivos.
Historicamente, pessoas com deficiência ficaram por muito tempo escondidas do convívio social. Até que, cerca de uma década atrás, nasceu o conceito de integração social. Surgiram, por
exemplo, entidades, centros de reabilitação, clubes sociais especiais, associações desportivas,
todas dedicadas a pessoas com deficiência. A intenção principal delas era preparar essas pessoas para ingressar e conviver em sociedade.
A inclusão escolar está articulada a movimentos sociais mais amplos, que exigem maior igualdade e mecanismos mais equitativos no acesso a bens e serviços. Ligada a sociedades democráticas que estão pautadas no mérito individual e na igualdade de oportunidades, a inclusão
propõe a desigualdade de tratamento como forma de restituir uma igualdade que foi rompida por
formas segregadoras de ensino especial e regular.
Fazer valer o direito à educação para todos não se limita a cumprir o que está na lei e aplicá-la,
sumariamente, às situações discriminatórias. O assunto merece um entendimento mais profundo
da questão de justiça. A escola justa e desejável para todos não se sustenta unicamente no fato
de os homens serem iguais e nascerem iguais.
Mesmo com as mudanças que vem se consolidando no Brasil em relação aos tratamentos,
intervenções e políticas públicas, ainda é possível enxergar muitos desafios a serem transpostos
pelos profissionais da educação em relação ao atendimento da criança e da família.
A família é entendida como elemento importante na rede de apoio, mas precisa ser qualificada
para apoiar e auxiliar no tratamento. Nem sempre a relação entre os familiares e os profissionais
que atendem as crianças é harmoniosa, cabendo ao profissional propor estratégias que amenize
e convide a família a juntos apoiarem e superarem.
Conclui-se que é preciso unir esforços na busca por transformar as práticas e articular os diferentes campos do saber, às ações preventivas, o
diálogo com as políticas públicas e a reorganização dos processos de
trabalho para atender a criança com deficiência de forma eficiente e
trazer a família para compor a rede de apoio necessária para seu
desenvolvimento.
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educação inclusiva.Tradução Grupo Solución-SP. Inclusão, Revista da Educação Especial. Brasília, 2010. Vol. 5, nº. 1, p. 16-25.
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A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NA
EDUCAÇÃO

RESUMO: É certo que a família tem um importante papel na educação das crianças e por meio
de uma parceria escola x família pode-se obter um melhor desempenho escolar. Analisando as
origens da educação e a realidade pode-se refletir e buscar soluções para os desafios constantes. Cada envolvido deve assumir seu papel com responsabilidade, entendendo que a grande vítima de todo fracasso é sempre a criança, que tem direito à educação garantido por lei.

Palavras-chaves: Escola; Família; Educação; Influência Familiar.
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INTRODUÇÃO

Q

ue a educação enfrenta grandes dificuldades todos nós já sabemos, mas o que pouco
se fala é em soluções para tantas dificuldades. Diante de tantos desafios buscamos encontrar as causas e as propostas de soluções para que as indagações e questionamentos saiam apenas de papéis e palavras e se tornem atitudes que visem o progresso da educação.
Podemos inicialmente nos questionar de quem é a culpa pelo fracasso escolar, dos educadores, da escola, da família ou da sociedade em geral? podemos passar por muitas discussões até chegar a uma resposta, mas podemos, e precisamos, ter em mente que o
aluno não é o culpado, mas sim o maior prejudicado quando todos os outros falham.
É sabido que é “a educação, direito de todos, dever do estado e da família”, então, diante disto, quem tem falhado: a escola em não oferecer estrutura necessária? o educador em
não promover aulas criativas e atrativas? Ou a família em não oferecer a estrutura necessária
ao educando, incentivando-o e apoiando-o? Por meio de reflexões buscaremos esta resposta.
É necessário fazermos um estudo do contexto familiar e da relação escolar. O processo de
aprendizagem da criança se dá por meio do ato de condicionar e direcionar para uma vivência
saudável no meio social. “Uma das alternativas para inserir os membros de uma família na “normalidade” seria a escola, institucional capaz de produzir um indivíduo saudável, o cidadão decente e honesto, o responsável pelo futuro da nação”(CUNHA, 2003, P. 453 apud BARBOSA, p. 23).
É certo que a família moderna passa por dificuldades em prol do sustento da família, com longas horas de trabalho e pouca presença diante da criação dos filhos, apesar destas dificuldades a família brasileira é responsável por transmitir valor cultural e
moral exigidos pela sociedade. Oferecer cuidados, carinho, afeto e confiança para o desenvolvimento e personalidade integral da criança, além de zelar pelo bem estar da criança.
No entanto a realidade que se percebe é outra, esses papéis, escola e família se inverteram,
a escola sente-se incumbida de suprir a ausência da família, gerando conflitos e confusões,
passando então a ser vista como única responsável por todo o desenvolvimento da criança.
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O CONCEITO E A IMPORTÂNCIA DA
FAMÍLIA
A família é uma unidade estrutural e
funcional,
responsável
pela
educação
formal de seus filhos, onde o afeto, respeito,
diálogo e participação são o principal
motivo para um desenvolvimento cognitivo
do aprendizado da criança em fase escolar.
Para Chalita (2001) “por mais bem preparada
que a escola e seus professores estejam, nunca
irá suprir a carência deixada por uma família
ausente”, segundo o autor os pais devem
acompanhar a vida escolar de seus filhos, para
ele “a família moderna em muitos casos falta o
amor”, e essa falta de amor acaba por desvirtuar
a essência do respeito para com as pessoas.
Percebemos que as estruturas familiares têm
sido abaladas nos últimos tempos, os filhos
sem diálogo em casa buscam respostas com
terceiros, chegando a uma dicotomia, pois a
família que deveria ser o porto seguro em todos
os sentidos, em que deveria coabitar harmonia
e confiança é ameaçada pela falta de atenção
e confiança, prejudicando o papel da família
que é fundamental para moldar o
caráter da criança na fase mais
importante de sua vida, a infância.

seus filhos possam observar (CHALITA, 2001).
É necessário que a criança tenha também
uma relação com outras pessoas, no entanto,
uma criança que tem em casa afeto, carinho,
compreensão e confiança, não se deixará
enganar. Esta criança dificilmente esconderá
alguma travessura de seus pais, pois sabe
que encontrará em casa um amigo que irá
ouvir-lhe e dar conselhos, ao contrário de
uma criança que não tem um lar estruturado,
mas sim um lar com medos e inseguranças.
Essa insegurança muitas vezes também
é passada pelo sentimento que é causado
em uma criança diante de pais que não se
amam e vivem brigando. Diante desta situação
o rendimento da criança é baixo e falta
autoestima, não confiam nos outros nem em
si mesma. Não ter apoio em casa faz com que
a criança se sinta só, agressiva, desobediente
e sem perspectiva. Segundo Pilette (1996 p.
280) “Muitas vezes é preferível que os pais
se separem a ficarem juntos sem amor. A
criança filha de pais separados pode encontrar
uma nova situação mais favorável [...]”.

Da família devem partir orientações de
boa conduta e caráter, mas não somente
orientações, mas que estas sejam
acompanhadas de exemplos, contribuindo
sempre para o bom desenvolvimento da
criança, no entanto, às vezes, a família que
tem a responsabilidade de formar caráter,
prepará-lo para o futuro, por segurança acaba
querendo viver sua vida (CHALITA, 2001).

Os pais que amam seus filhos de
verdade tendem a ter no futuro uma
pessoa caridosa, carinhosa e que
respeita o próximo como a si mesmo.
Seu desempenho escolar é melhor,
sua participação é frequente e acham as
atividades interessantes, pois os pais estão
sempre dando o melhor exemplo de vida que
405
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FAMÍLIA DE ANTIGAMENTE
A educação que antes era um privilégio é universalmente um direito do ser humano. O que para alguns
era privilégio, para outros uma obrigação, é hoje
uma necessidade. Na década de cinquenta, não
existia a preocupação com a educação, pois a situação financeira daquelas famílias que viviam no
meio rural, era só para o trabalho logo cedo, muitos
morriam e não conheciam a escola (REIS, 1978).

Nos dias atuais a realidade está um pouco
diferente, o processo de matrícula dos alunos
na escola é um pouco mais fácil, no entanto
pela facilidade banalizou-se o ensino, mediante
a isso as famílias do novo século tem se omitido
de suas responsabilidades e obrigações
familiares, percebemos que o modelo de família
de antigamente já não existe mais (REIS, 1978).
É certo que todo ser humano tem
capacidades e facilidades diferentes uns dos
outros, e é importante que essas diferenças
sejam respeitadas, sabendo que cada um terá
seu próprio tempo para aprender e alcançar
seus objetivos. Apesar da omissão de muitas
(não todas) as famílias diante da educação de
seus filhos, inicia-se uma busca pela matrícula
das crianças na escola, haja vista o leque de
oportunidades que pode ser aberto aos que
buscam aperfeiçoamento e ensino. As famílias
passam a orientar os filhos ao estudo com o intuito
de que mais tarde sua vida social e econômica
seja melhor, assim as famílias começam a
buscar por seu direito à educação (REIS, 1978).
Os países em desenvolvimento enfrentam assim, o
direito a obrigação e a necessidade que os povos
têm de ampliar cada vez mais as oportunidades de
educação. Instalar e fazer funcionar cada vez mais, um
número sempre maior de escolas de todos os graus e
ramos do ensino, para atender as exigências do direito à
educação, dar cumprimento à imposição constitucional
da obrigatoriedade do ensino, pelo menos de primeiro
grau e satisfazer a uma necessidade das gerações que
procuram abrir caminho, assim como atender ao mercado
de trabalho e promover a formação de recursos humanos
para o desenvolvimento integrado (REIS, 1978, p. 21).
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Nas últimas décadas, depois da Guerra Mundial nos anos
40, organizações internacionais europeias e americanas
começaram a interessar-se pelo planejamento familiar
em vários países. Dando-se uma ênfase maior no Brasil
e São Paulo capital considerada populosa, sendo
que o crescimento populacional paralisa o processo
de desenvolvimento. Agora, estavam indo as buscas
de como evitar o crescimento populacional dando
chão para a economia e a política (REIS, 1978).

Depois da revolução industrial uma mudança
econômica e social aconteceu, dando o
resultado de diminuição de mortalidade e
natalidade em países industrializados. Mas
podendo lembrar que o crescimento da
população varia devido à região, problemas
econômicos ou políticos como nos países em
desenvolvimento que as taxas de mortalidade
e os de natalidades mantiveram-se o mesmo
assim dando resultado de um país demográfico.
Nessa época as famílias pobres tiveram muitos
filhos, não se preocupavam com o planejamento
familiar, até por que não havia instrução sobre
medicamentos anticoncepcionais, tendo uma
família grande por conveniência e necessidade.
Na Argentina uma família considerada típica é
de até três filhos, mais que isso é considerada
numerosa. Um país que tem um rigor sobre
a constituição da família, fixando idade para
o casamento 28 anos homens e mulher
25. As quantidades de filhos definidas são
dois na cidade e máximo quatro no campo.
Mesmo assim é considerado populoso com
um número de 838.800,000 habitantes,
esse número no ano de 1975 (REIS, 1978).

A FAMÍLIA MODERNA
Essa nova geração que está se formando é
cercada de presentes, roupas de marcas, brinquedos
eletrônicos o mais avançado possível, tudo que
não tínhamos no passado é dado aos nossos filhos
como realização de um sonho e dificuldades pelas
quais passamos. Criamos uma criança cheia de
paparicos e cuidados onde sua interação com outra
criança às vezes é cortada, sem poder se sujar,
correr, viver e crescer, simplesmente ser criança. Cada
dia que se passa só pensamos em fazer deles um
brinquedo e pagamos caro por isso (CURY, 2003).
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As crianças crescem aprisionadas, vivendo
a mercê de máquinas e esquecendo-se de
sair do mundo digital. Nas escolas é pior,
passam o ano inteiro e nem se conhecem
direito, não se comunicam parecem estranhos
sem compartilhar sonhos, alegrias, mágoas
e frustrações. É importante aprendermos que
a tolerância e a compreensão de uma família
são a base de tudo e usar dessas virtudes
no momento de corrigir nossos filhos é
fundamental. Conforme Cury (2003, p. 90) “não
devemos ter medo de perder nossa autoridade,
devemos ter medo de perder nossos filhos”.

O AFETO FAMILIAR COMO UM
DOS FATORES IMPORTANTES NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
É de suma importância na vida de qualquer
ser humano o afeto familiar para seu
desenvolvimento, pois é através do mesmo
que se conseguem muitas coisas para se
moldar o caráter do ser humano, mesmo
na infância, onde é a base da vida, pois
é na infância que é aprendido o conceito
de cidadão, seu comportamento perante a
sociedade e como pessoa que o será no
futuro. Muitas pessoas pensam que se molda
um caráter na adolescência e se aperfeiçoa na
fase adulta, momento em que o indivíduo tem
a capacidade de compreender e diferenciar
o certo do errado e assim sucessivamente.
Infelizmente é o que pensam muitos pais hoje em
dia, pois estão educando seus filhos sem limites
nenhum, é difícil nos dias atuais conhecer uma criança
que tenha disciplina infantil, que aceite facilmente
regras sem espernear ou se descontrolar. Muito pelo
contrário, o que vemos hoje são crianças sem limites
descontroladas, sem conhecer o significado de regras,
disciplina e limites, e isso por motivos óbvios, o próprio
país não tem, ou se perderam, ou quem sabe, por
participarem do seguinte pensamento: achar que é
uma forma ignorante de ser, que regras e disciplina
fazem parte de algo arbitrário e ruim, mas o ruim na
verdade é viver sem regras, em tudo na vida existem
regras e porque nossas crianças estão vivendo e
sendo educadas sem eles, que conceito de respeito
essas crianças terão no futuro? e diga de passagem
um futuro bem próximo (PIAGET, 1972, 2000).

ATIVIDADES EXTRAS
Muitos pais não entendem as metodologias
ou não tem uma formação educacional
adequada ou até mesmo falta de tempo, estão
sobrecarregados de afazeres dificultando o
auxílio das atividades destinadas ao aluno na
aprendizagem em casa, é o que muitos alegam
quando seus filhos trazem tarefa para casa.
Já para o corpo docente, este é um momento
enriquecedor para o aluno e para a família,
pois o aluno não deve ver suas tarefas extras
como castigo, mas como uma oportunidade
de estudo com a participação de sua família.
Em sala de aula é possível sondar os
alunos que necessitam de maior atenção por
apresentarem maiores dificuldades. Com o apoio
dos pais ou responsáveis, em casa, ajudando-o
com livros, dicionário e/ou outros recursos,
o aluno pode obter excelentes resultados,
tendo um bom desenvolvimento acadêmico.
Libâneo (1992) apresenta uma possível
relação entre família e escola. Ele afirma que:
A tarefa para casa é importante cumprimento didático
para a consolidação da aprendizagem (...) consiste nas
tarefas de aprendizagem realizadas fora do período
escolar (...) é um indicativo das dificuldades do aluno
e das deficiências da estruturação didática do trabalho
do professor (...) exerce uma função social, pois
através delas os pais tomam contato com trabalho
realizado na escola, na classe de seus filhos, sendo
um importante meio de interação, dos pais com os
professores estes com aqueles (LIB NEO, 1992 p. 192).

O BENEFÍCIO DE ESCOLA E FAMÍLIA
ATUANDO EM CONJUNTO
É de suma importância que família e escola
atuem juntas dentro da sociedade, em que
ambas trabalham no papel fundamental
de formar e capacitar cidadãos críticos e
conscientes, cidadãos que tenham valores
e respeitem a si e aos demais. Ambas têm
que atuar como parceiras e serem exemplos
vivos e significativos para a sociedade,
que cada dia mais, busca exemplo nessas
instituições tão fortes e importantes.
407
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Mas uma respeitando seu papel e importância
na vida de seus indivíduos, ou seja, a escola
não podendo interferir nos valores e tradições
dos familiares de seus alunos e da mesma
forma a família não interferir no aspecto ensino
e aprendizagem, até porque existe uma ética
social e conduta que deve ser seguida por
ambas, deve haver respeito e confiança de que
cada parte está fazendo o seu papel na formação
de cidadãos e assim a sociedade em geral lucre
com isso. Segundo Piaget (1972/2000, p. 50):
Uma ligação estreita e continuada entre os professores e
os pais leva, pois a muita coisa mais que uma informação
mútua: este intercâmbio acaba resultando em ajuda
recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real
dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das
preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar,
reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas
da escola, chega-se até mesmo a uma divisão de
responsabilidades [...] (PIAGET, 1972/2000, P. 50).

Pensar neste tipo de parceria requer então
aos professores inicialmente uma tomada de
consciência, que ele não é o único, referente ao
ensino desse aluno. O professor não é o dono
do saber, antes ele é um mediador do ensino,
em que seu papel é levar o ensino com um
significado qualitativo aos seus alunos, pois os
mesmos têm que fazer uma correlação, o que
eles têm de convívio e aprendizado, ao nível de
vivência familiar e social (PIAGET, 1972, 2000).
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FAMÍLIA E SOCIEDADE
Determina o inciso III do artigo Cinco que
um dos objetivos fundamentais, da república
Federativa do Brasil, é promover o bem de
todos sem preconceito de origem, raça, idade
e quaisquer outras formas de discriminação.
Uma lei que infelizmente só é vista no papel onde
tudo parece perfeito. A socialização é entendida
como um processo de interação, onde o cidadão
tem dificuldades para a formação ética com
valor de convivência em sociedade e liberdade
social, um bem estar coletivo (CHALITA, 2001).
Nem todos os alunos pertencem a famílias
tradicionais, pai e mãe, muitos são criados por
avós, tios sem recursos suficientes para uma vida
digna, e responsáveis pela educação, muitas vezes
podem até fugir do idealismo pela sociedade,
trazendo obstáculos à aprendizagem (PILETE, 1996).
Geralmente a primeira experiência de socialização
da criança é no jardim ou na pré-escola embora
existam diferentes padrões como as famílias hoje
em dia se separando as crianças passam a conviver
com irmãos provenientes de distintos casamentos
dos pais ou das mães e as instituições não podem
discriminar as famílias dos alunos (CORDEIRO, 2010).

No entanto não basta legitimar a situação
com queixas e lamentações, verdadeiramente
a famílias não se encontram preparadas
sequer para enfrentar, quanto mais para
solucionar os problemas que os educadores
de seus filhos lhes entregam e os transferem
nas reuniões de pais, e outros poucos
momentos em que encontram os protagonistas
desta relação (PIAGET, 1972, 2000).

É na escola junto aos colegas que as
crianças se desenvolvem intelectualmente
e emocionalmente para uma formação de
personalidade construindo amizades, inimizades
e afinidades. Jovens e adolescentes têm uma
aproximação maior gerando namoro, trocando
experiências e sentimentos que termina por
definir identidades e personalidades. Relata
Cordeiro (2009, p. 85) “[...] a sociedade institui
a escola como uma instância obrigatória de
sociedade de socialização das novas gerações
e não vai consultá-las sobre as conveniências
ou não de se manter o aparato escolar e
obrigatoriamente da sua frequência [...]”.

Portanto a construção dessa parceria é função
inicial dos professores, pois transferir essa
função à família somente reforça sentimentos
de ansiedade, vergonha e incapacidade aos
pais, uma vez que não são eles os especialistas
em educação, não entendem de psicologia,
desconhecem a didática, enfim, os resultados
desta postura já se conhecem muito bem: o
afastamento da família (PIAGET, 1972, 2000).

Existe diferença de aprendizado em aspecto
à classe social. Uma criança de classe média
não dá valor às coisas materiais enquanto
uma criança de classe menos favorecida se
encanta com tudo e seu rendimento escolar é
melhor. Encontramos também preconceitos em
áreas de trabalho, só é bem visto o médico,
advogados, pessoas importantes e com cargos
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altos, a profissão que não é reconhecida é a do
professor, um educador que dedica seu tempo
e seu conhecimento no ensino e aprendizado
do aluno. Todas as profissões vistas hoje em dia
tiveram que passar pelas mãos de professores
qualificados e preparados que plantaram
sua semente e esta floresceu (CURY, 2003).

SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLAR - ESCOLAS DE
ANTIGAMENTE
Na década de 1930, foram divididos em grupos
os conjuntos de ideias sendo como ideários liberal,
católico, integralista e comunista. Na educação
o ideário liberal foi responsável em buscar uma
educação com possibilidades e qualidades
sociais para um ensino que fosse liberal e mesmo
assim a doutrina política e social foi rígida durante
o final dessa época, era uma doutrina de caráter
econômico e político visando liberdade individual.
Na IV conferência nacional de educação
descreve
Ghiraldelli
(2006, p. 54):
[...] Neste sentido pode-se dizer que em uma verdadeira
democracia o problema capital é a educação. Só ela
torna possível a existência da capacidade e da técnica
porque devem em uma democracia serem tratados todos
os problemas. Ou, portanto a educação forma homens
para a democracia ou esta será uma nova forma de
organização social [...], (GHIRALDELLI, 2006, P. 54).

O professor Paschoal Lemme um importante
intelectual na educação através de estudos
e muitas pesquisas contam como era a
educação e a civilização desta época.
Conforme assinala Paschoal Lemme (1988),
(apud Ghiraldelli Jr., 1990, pp. 26-27):
As poucas escolas públicas existentes nas cidades eram
frequentadas pelos filhos das famílias de classe média. Os
ricos contratavam preceptores, geralmente estrangeiros,
que ministravam aos seus filhos o ensino em casa, ou os
mandavam a alguns poucos colégios particulares, leigos ou
religiosos, funcionando nas principais capitais, em regime
de internato ou semi-internato. Muitos desses colégios
adquiriram grande notoriedade. Em todo o vasto interior
do país havia algumas precárias escolinhas rurais, em cuja
maioria trabalhava professores sem qualquer formação
profissional, que atendiam as populações dispersas em
imensas áreas: eram as substitutas das antigas aulas,
instituídas pelas reformas pombalinas, após a expulsão dos
jesuítas, em 1763 (GHIRALDELLI JR., 1990, PP. 26-27).

O ensino em São Paulo foi dividido em dois
cursos o preliminar para crianças de sete a quinze
anos e o complementar para os mais velhos,
as salas com vinte alunos era para dar uma
aprendizagem laica e gratuita. Também foi criada
a escola primária de Frente Negra Brasileira
no governo de Getúlio Vargas, com o intuito
de integrar os negros na sociedade acabando
com o racismo e ajudando na formação moral e
intelectual para que pudessem ter conhecimentos
e participação no meio social e político era uma
forma de abominar o preconceito, e mostrar que
os negros poderiam estudar, as professoras
também eram negras formadas em escola normal
nomeada pela Secretaria da Educação e Saúde
Pública (GHIRALDELLI JR., 1990, p. 26-27).

Durante a época de 1930, São Paulo e Rio
de Janeiro passou das casas de um milhão de
habitantes, se tornando mais urbano e por isso
as pessoas cansadas e achando que quanto
mais urbana ficasse a cidade, a chance de sair
dos serviços braçais, sonhavam com um futuro
melhor para seus filhos fora do campo onde o
A sociedade civil lutou pela educação de
trabalho físico brutal predominava, queria se crianças, adolescentes e jovens, quando
livrar da hierarquia exigindo educação e escolas. populares tentaram recuperar direitos e com
a mudança das leis se refletiu na constituição
Vargas criou então um plano para o povo onde oficialmente em 1988 e na Lei e Diretrizes da
citava a educação no item três do programa sendo educação Nacional em 1996. Era um período
cumprido em 1930 a 1937 passando por três de regime político baseado nos princípios da
gestões a de Francisco Campos (1930 a 1932), soberania popular e da distribuição equitativa
Washington Pires (1934) e Gustavo Capanema. de poder (GHIRALDELLI JR., 1990, p. 26-27).
Nesse período era República e passou a ser
Estado Novo acabando em 1945 com o fim da
ditadura do Estado Novo (GHIRALDELLI JR, 2006).
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EGITO
O Egito é mundialmente conhecido pelas
suas artes milenares, que encantam a todos
que apreciam, e sua grande força cultural que
atravessam séculos. 3500 a.C os egípcios
reproduziam a escrita através de pictogramas,
em que representava somente figuras, por se
tratar de vários aspectos de seu cotidiano não
havia sons como ao do nosso alfabeto, somente
depois deles adquiriram essa característica
fonética. Existiam diversos símbolos, era
composta por 600 sinais, utilizada na época
somente pelos escribas, onde a minoria exercia
funções para o Estado (MANACORDA, 2002).

informal, num momento em que sentava ao
redor de seus alunos, nos templos ou em
algumas casas, com no máximo 20 alunos
cada uma, e dava por meio de memorização
e era constante o recurso de castigo. Os
ensinamentos também eram de escriba para
discípulos, sendo responsável pela educação
do filho do Faraó (MANACORDA, 2002).

Embora existisse na época forte teor religioso
na cultura egípcia, o ensino era voltado para
ações práticas do cotidiano e manuseios da
civilização, ou seja, na matemática ensinava-se
cálculos de construção, na geometria cálculo
de espaço, extensas listas de plantas e animais
dava-se ao estudo de botânica e também na
A escrita era representada na civilização zoologia, mineralogia e geografia e a formação
egípcia em túmulos, e monumentos, madeiras era direcionada na forma de se preparar médicos,
e em papiros, nesse período era utilizado engenheiros e arquitetos (MANACORDA, 2002).
o papiro como forma de registro com fins
Algumas modalidades se tornaram uma
administrativos do Estado, ou seja, em atas
administrativas, poder judiciário e no comércio preparação para a guerra, como a natação,
local. O saber nesse período era representado tiro ao alvo, caça a fera em que o leão era
como forma de poder (MANACORDA, 2002). separado ao faraó. Foram juntados jovens
com a mesma idade para serem treinados
O uso do livro se tornava mais frequente e e receberem a melhor educação no intuito
generalizado sendo usado apenas em funções de fortalecer corpo e mente para enfrentar e
administrativas já relatadas anteriormente, para comandar a guerra (MANACORDA, 2002).
os escribas os livros eram um bem precioso,
pois quem estuda se prepara, se protege Os populares não praticavam os esportes, pois diziam
que forçava muito se tornando perigoso para os jovens
dos serviços cansativos. O jovem escriba por ser temporário e comprometer a saúde. Não se
que insistisse em um ato de desobediência tornava uma prática esportiva no médio Império, já no
ao estudo era punido por não ouvir assim o Novo Império a prática era uma forma de propagar
escriba do arsenal do Faraó. Para ser um bom a educação de elevar os conhecimentos a uma
aprendizagem reproduzida (MANACORDA, 2002).
escriba era necessário desenvolver habilidades
na leitura, segundo o pensamento da época,
um bom leitor é aquele que lê em voz alta junto
aos colegas, o que lê em silêncio passará por
tempos em exceção (MANACORDA, 2002).
Os filhos eram criados para ser obedientes
e direcionados a servir o Faraó considerado
como Deus. A falta de obediência lhe gerava
castigo. Existiam também separações sociais
entre a classe dominante e os subordinados,
em que crianças não se misturavam. Uma
época em que não havia escolas somente
mestres, direcionava o ensino, de forma
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GRÉCIA
O governo não controlava os alunos e as
escolas. As crianças entravam na escola aos
seis anos e ficavam aos cuidados de um
pedagogo que ensinava aritmética, literatura,
música escrita e educação física: o decorava
com muitos poemas e aprendia a fazer parte dos
cortejos públicos e religiosos (LORIERI, 2002).

A educação era voltada a música, letra e
ginástica possuindo professores especializados.
A escrita era feita em barro cozido utilizando
estilete para gravar a letra, a partir do século
IV começou a se utilizar folhas de papiro por
influência egípcia, usam os dedos e pedras
para contar e fazer contas. Os professores eram
muitas vezes escravos cultos (PILETE, 2008).

As mulheres eram educadas somente para
os serviços domésticos e manuais, eram vistas
como espelho do marido, sua alimentação era
melhor, com preparação física adequada para
gerar filhos saudáveis vista somente como
reprodutora. As crianças que nasciam com
algum tipo de deficiência eram sacrificadas
com permissão da família (LORIERI, 2002).

Porém este ideal educativo não ficava restrito
à escola, a cidade continuava educando. Nas
reuniões políticas, administrativas, nos jogos,
nas artes, na arquitetura e nas representações
dramáticas. Em nenhum lugar da Grécia o teatro
era só para privilegiados, era a escola de todos
os cidadãos. A educação grega tinha duas
finalidades: o desenvolvimento do cidadão fiel
ao Estado e a formação do homem que adquiriu
plena harmonia e domínio de si (PILETE, 2008).

Os filhos ficavam com as mães, separados
aos sete anos de idade sendo levados para
se formar e serem cidadãos fortes e ágeis,
em que a educação era em modos militares,
eles eram violentados e espancados por falta
de obediência, os homens deveriam ser fortes
e eficazes em suas ações, a meta era formar
bons soldados, ao completarem dezoito anos
eram levados ao tipo de centro de concentração
passando por fome e dor (LORIERI, 2002).

Porém a educação grega também tinha
uma finalidade cívica, ou seja, a educação é
uma preparação para a cidadania. Para eles o
habitante da polis (cidade) só é o que é porque vive
na cidade e sem ela não é nada. Para os gregos
exigia a participação de todos os cidadãos, ou
seja, homens livres e para que esses cidadãos
participassem, era necessário ter eloquência
e uma boa formação oratória (PILETE, 2008).

O programa de estudo era constituído pela
ginástica nos ginásios, sendo o “pedrotriba”
ou “paidotriba” o mestre de educação física
e pelas músicas que ensinavam as crianças e
tocar cítara, para se acompanharem enquanto
cantam as obras dos grandes poetas, sendo o
mestre o citarista, ele também ensinava a ler e
escrever porque para cantar o poetas é preciso
ler a suas obras. Já no fim da época arcaica,
surgiu a figura do didáscalo, (gramático) o
mestre que ensinava a ler e escrever e alguns
rudimentos de cálculo. Neste tempo apareceu
a figura do pedagogo, ou seja, escravo que
acompanhava o menino à escola e que vigiava
seu comportamento moral (PILETE, 2008).
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Neste contexto surgem os sofistas, uma
nova forma de estirpe de educadores que se
apresentam como professores e que oferecem,
a troco de dinheiro, o ensino da virtude política.
Os sofistas transformaram a educação em
uma arte ou técnica, na qual eles são mestres
e capazes de ensinarem aos seus alunos.
Estava incluída nesse tipo de educação a
formação de Estado e de dirigentes da vida
pública. E para que esses homens atingissem
êxito político, eles precisavam falar bem
construir discursos persuasivos e ter bons
argumentos que justificassem suas posições.
Era preciso dominar a arte sofística da oratória,
da retórica e da dialética (PILETE, 2008).
Por isso os sofistas foram acusados de
ensinar uma educação imoral e que corrompia
a juventude, posto que, esta educação
desconsiderava os valores tradicionais:
verdade, justiça, virtude, retidão etc. Pois para
os sofistas não importava se a ideia que eles
estivessem defendendo estivesse errada, o
que importava era convencer pela oratória.
Durante os séculos V e VI a. C, a cultura grega
impulsionada pelas transformações sociais e
econômicas, sofre mudanças. Para transmitir
essa nova cultura, nasce um novo ideal de
educação na Grécia, conhecido como Paideia,
que busca a formação do homem em suas várias
esferas (social, política, cultural e educativa), ou
seja, é uma educação a mais que considera o
homem como um ser racional (PILETE, 2008).

ESCOLA DE HOJE
Refletir sobre nossos atos do dia a dia ajuda
muito, para se ter certeza de que estamos no
caminho certo ou não. Parar, voltar, analisar
para continuar. A reflexão é o que nos remete
cada vez a certeza do que fazemos e mesmo
assim quando voltamos e nos damos conta de
algo que deve ser mudado, mudamos para que
tudo seja feito com clareza e que venha a obter
sucesso. Segundo Lorieri e Rios (2008, p. 18)
“Submeter o pensar ao repensar de maneira
examinadora séria é colocá-lo em crise: é
isso o que se denomina pensamento reflexivo
e crítico” (LORIERI E RIOS, 2008, P. 18).
O pensamento crítico não significa que é
“falar mal” apontando seus aspectos e atitudes
negativas do ser humano. A crítica precisa
ser iluminada, fazendo com que a pessoa
reflita sobre suas ações e perceba que há
algo errado que possa superar para se tornar
melhor, mudar em alguns pontos para que se
torne uma atitude digna de respeito, de ampliar
o conhecimento. O pensamento reflexivo é uma
forma para que tenhamos melhor organização
de nossas ações educativas, visando ajudar
nossos alunos a se tornarem cada vez
melhores: pessoas de “qualidade”. Esse
pensamento chama-se pensamento filosófico.
Conforme descreve Lorieri e Rios (2008, p. 19):
O pensamento filosófico pode ser expresso
assim: Uma forma de pensar reflexiva, crítica,
profunda, metódica e abrangente que busca
contextualizar ou colocar em totalidades
referências significativas mais amplas, aspectos
importantes ou fundamentais da realidade e da
existência humana (LORIERI E RIOS, 2008, P. 19).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sabedoria requer muito de nosso conhecimento, pois sem ele não temos futuro no presente,
o que pode se tornar história no futuro é prestar atenção e cuidado com nossas ações hoje.
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CONSTRUINDO A IDENTIDADE DE
GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo busca compreender os comportamentos e ações das crianças bem pequenas durante suas interações, buscando estabelecer relações entre as escolhas de brinquedos e
brincadeiras e o papel que as famílias exercem ao transmitir valores culturais que influenciam no
seu desenvolvimento e aprendizagem. Apresenta uma perspectiva reflexiva sobre a temática na
primeira infância, pautado em autores renomados como Scott, Louro e Grossi, abordando a importância da construção da identidade de gênero, da valorização da diversidade humana e, sobretudo,
da promoção da igualdade de direitos. Deste modo, este estudo visa observar as reproduções e
transgressões dos papéis de gênero nos momentos lúdicos vivenciados pelas crianças, para que
haja possibilidade de qualificar as experiências educativas, propiciando um trabalho pedagógico
intencional, almejando desconstruir concepções discriminatórias relacionadas à classificação
de gênero, possibilitando enxergar novas formas de ser e de viver enquanto menina e menino.

Palavras-chaves: Concepções; Educação Infantil; Gênero.
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INTRODUÇÃO

N

os Centros de Educação infantil (CEI) percebe-se que crianças bem pequenas, de 1 a
2 anos, demonstram suas preferências, por exemplo, meninas brincam de bonecas e
casinha e meninos brincam de carros, com uma forte tendência em classificar por separação de gênero feminino e masculino, sua escolha de brinquedos e brincadeiras.
Segundo Scott (1995), gênero é um elemento característico das relações sociais constituídas
sobre as diferenças percebidas entre os sexos, fornecendo meios de interpretar o significado
e de compreender as complexas relações entre as variadas maneiras de interação humana.
Portanto, de acordo com Scott (1995), gênero pode ser definido como a organização social da
diferença sexual.
Para poder discutir nas escolas assuntos sobre a diversidade de gênero é necessário valorizarmos as origens das famílias, entendendo as diferenças culturais, pois no Brasil há uma
diversidade de cultura em uma mesma sociedade, na qual concepções e valores devem ser
considerados.
As pessoas, independentes do sexo, têm suas escolhas pessoais como, por exemplo, a maneira de se vestir e agir no meio social, bem como que profissão deseja seguir. Essas escolhas dos
seus papéis sociais são determinadas conforme ela se apresenta para si e para a sociedade,
revelando sua identidade de gênero feminina ou masculina.
Hoje há uma diversidade cultural em relação aos papéis sociais de gênero, uma vez que mulheres exercem funções historicamente identificadas como de homens e em contrapartida homens
também exercem funções até então consideradas como respectivas às mulheres, demonstrando
as várias formas de homens e mulheres se apresentarem no meio social.
Historicamente as funções consideradas femininas são exercer a maternidade e cuidar do lar
e da família, garantindo a manutenção da família patriarcal. Portanto, meninas são estimuladas
desde a infância através de brinquedos e utensílios domésticos, bem como bonecas, para brincar de casinha.
Já as funções consideradas masculinas são vinculadas a ideia de que o homem deve ser o
provedor e trabalhar para sustentar sua família. Sendo assim, desde pequenos meninos são
incentivados a participar de brincadeiras relacionadas às profissões como carrinhos, bombeiro,
polícia e ladrão. Atualmente, existe uma mudança de paradigmas, devido ao engajamento das
mulheres na busca pela igualdade de direitos, dentre eles, o direito ao voto, a cidadania e a
concorrência no mercado de trabalho, gerando seu afastamento da vida apenas doméstica e,
consequentemente, expressões de preconceitos nas quais muitas pessoas mencionam que a
mulher quer disputar espaço com o homem.
Scott (1995) esclarece que o papel feminino e masculino na sociedade não se trata de uma
disputa, mas como uma forma de evidenciar a escolha da pessoa e a necessidade de desconstruir uma superioridade do gênero masculino sobre o feminino, na conquista por uma igualdade
política e social.
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Este artigo apresenta questões que permeiam a educação infantil, buscando compreender as
concepções das famílias quanto à identidade de gênero e como se dão suas vivências, quanto
às orientações dos filhos, almejando desconstruir concepções preconceituosas como, por exemplo, menino não pode brincar de casinha e usar vestidos nas brincadeiras simbólicas porque
pode se tornar homossexual, delineando novos caminhos para uma sociedade mais humana,
pautada no respeito à diversidade de gênero.
As crianças pequenas são capazes de múltiplas relações, sendo consideradas como reprodutoras de cultura e, portanto, as questões de gênero são relativas à infância, uma vez que
reproduzem o que aprendem, mas também podem criar novos caminhos se forem motivadas
a questionar e transgredir os padrões da sociedade capitalista e patriarcal, produzindo novas
formas de se e de viver, pautadas no respeito à diversidade de gênero.
Nessa perspectiva, precisamos repensar a explicação das diferenças baseadas na biologia e
na genética para ampliar a compreensão da identidade de gênero. Para Carloto (2001) o conceito de gênero refere-se ao conjunto das representações sociais e culturais formadas a partir
da diferença biológica dos sexos, enquanto que o sexo no conceito biológico está relacionado
ao aspecto da anatomia humana. Portanto, o conceito de gênero refere-se ao desenvolvimento
das noções de masculino e feminino como uma construção social.
Segundo Grossi (1998) a identidade de gênero está vinculada ao sentimento individual de
ser menino ou menina, isto porque no decorrer do nosso processo histórico, desenvolvemos
percepções de quem somos e a definição por ser homem ou mulher é parte de um processo
cultural, uma vez que nascemos com um sexo biológico masculino ou feminino, mais adiante nos
tornamos homens ou mulheres, conforme afirma Beauvoir (1980).
Os tempos e os espaços na Unidade Escolar podem favorecer a valorização das diferenças de
gênero ao instigar a liberdade de escolha de brinquedos. Para tanto, é essencial que os espaços
coletivos e as brincadeiras organizadas nesse contexto possibilitem a vivência de experiências
significativas sem distinção de sexo, desprovidas de preconceito, nas quais as crianças possam
fazer descobertas sobre si mesmas, sobre o outro e o mundo no qual estão inseridas, por meio
de ações coletivas em que haja interação entre as crianças.
Para Mead apud Casagrande (2012, p. 5-6) o brincar consiste na essência do ato da criança,
uma vez que,
O brincar tem um papel decisivo no comportamento da criança, sendo mais do que um estágio no desenvolvimento do self. O brincar é uma identificável atividade humana organizada que começa na infância, sendo necessária
no transcorrer de toda a vida. Tem um papel fundamental na infância, que consiste na conexão entre as emoções,
o estético e as atitudes em direção à sociedade. Ele permite que os símbolos se transformem em significado e
comportamento (DEEGAN, 2006, p. lvi).

Louro (1997, p. 59) afirma que se estivermos “Atentas aos pequenos indícios, veremos que até
mesmo o tempo e o espaço da escola não são distribuídos e usados - portanto não são concebidos - do mesmo modo por todas as pessoas”. Portanto, ao abordar as questões de gênero no
âmbito educativo é imprescindível afiar os sentidos para que possamos compreender as informações de gênero, masculino e feminino, que as crianças trazem desde casa, e assim organizar
ações no cotidiano escolar.
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Para Louro (1997; 2000; 2002) a escola e as práticas pedagógicas desenvolvidas ensinam
concepções, fazendo com que certas condutas e formas de comportamento, diferenciadas pelo
sexo, sejam aprendidas e interiorizadas, tornando se quase “naturais”.
Notamos que há uma transgressão no âmbito escolar daquilo que é esperado socialmente,
por exemplo, meninas escolhem carrinhos e jogam futebol, bem como meninos brincam de bonecas, usam vestidos e adereços em suas ações representativas através dos jogos de faz de
conta, visto que os jogos simbólicos compõem a metodologia de trabalho.
Observa-se que as famílias fazem algumas intervenções que receberam culturalmente e seguem reproduzindo, quanto à escolha de brinquedos e brincadeiras de seus filhos. Portanto,
torna-se pertinente buscar pressupostos teóricos para a desconstrução de concepções historicamente construídas visando contribuir com o desenvolvimento e o processo de aprendizagem
das crianças bem pequenas, para que possam viver em uma sociedade mais humana e sejam
capazes de respeitar a diversidade.
É no ambiente escolar que crianças e jovens podem se dar conta de que somos todos diferentes e que é a diferença, e não o temor ou a indiferença, que deve atiçar a nossa curiosidade. E mais: é na escola que crianças e
jovens podem ser, juntamente com os professores e as professoras, promotores e promotoras da transformação
do Brasil em um país respeitoso, orgulhoso e disseminador da sua diversidade”. (GÊNERO E DIVERSIDADE NA
ESCOLA FORMAÇÃO DE PROFESSORAS/ES EM GÊNERO, SEXUALIDADE, ORIENTAÇÃO SEXUAL E RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS –VERSÃO 2009, P.31)

Neste sentido, é fundamental conhecer novas estratégias que propiciem a desconstrução de
conceitos preconceituosos e a superação de estereótipos enraizados nas famílias e na atuação
de variados professores e professoras em relação às brincadeiras e atividades desenvolvidas em
sala de aula que definem papéis sociais.
Ao relacionarmos a questão do gênero à infância podemos possibilitar que meninos e meninas
possam vivenciar plenamente novos caminhos, exercendo realmente o seu direito e liberdade
de escolha. Portanto, este artigo tem como objetivos compreender as concepções das famílias
quanto à identidade de gênero das crianças, bem como desconstruir concepções familiares que
interferem na construção da personalidade das crianças de forma pejorativa, delineando caminhos em prol da igualdade de direitos e da valorização da diversidade humana.
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Quais intervenções feitas pelos educadores
na escola para orientar pais, crianças e comunidade sobre experiências educativas adequadas
Para a realização deste artigo foi utilizada a para contribuir com a construção da identidade?
metodologia qualitativa, por meio da pesquisa
As reuniões de pais, mães ou responsáveis
participativa e de campo, realizada no primeiro semestre de 2019, com intuito de coletar também foram utilizadas como instrumentos
informações sobre as observações das ações de pesquisa instigando discussões e reflexões
e reações das crianças em suas brincadeiras sobre as concepções construídas a respeito
e interações, na qual os resultados foram ava- da identidade de gênero, relacionando-a com
liados após as atividades desenvolvidas com o contexto lúdico das brincadeiras na primeias crianças, em sala de aula, bem como pela ra infância, destacando se as crianças estão
pesquisa com suas respectivas famílias, me- tendo suas preferências respeitadas e a real
diada pelo seguinte questionamento: Por que importância do papel das famílias, bem como
meninos e meninas escolhem brinquedos e do professor e da professora como mediadobrincadeiras diferentes, caracterizados na se- res no processo de desenvolvimento e aprenparação dos gêneros masculino e feminino? dizagem em prol da igualdade de direitos.

PESQUISA DE CAMPO: AS
CONCEPÇÕES DE CADA FAMÍLIA

Portanto, os dados foram coletados por
Neste sentido, foi realizada uma pesquisa
de campo no Centro de Educação Infantil, lo- meio de entrevistas e troca de experiências,
calizado na Zona Leste de São Paulo, em um bem como pelas observações das ações
agrupamento de Berçário II, formado por nove das crianças durante suas brincadeiras.
crianças de 1 a 2 anos de idade e suas famílias.

REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS
DA PESQUISA DE CAMPO

Nesta perspectiva, serão realizadas pesquisas com as famílias, objetivando conhecer
suas concepções a respeito das brincadeiA primeira etapa da pesquisa de campo, por
ras que propiciam com seus filhos e filhas,
bem como dinâmicas instigando que as famí- meio de entrevistas, foi norteada pelo objetilias socializem suas brincadeiras de infância. vo de conhecer as concepções que as famílias que possuem, de maneira consciente ou
A pesquisa foi pautada, nos seguintes ques- não, a respeito das brincadeiras que vivenciam com seus filhos, bem como que propitionamentos:
As famílias organizam vivências e estimulam ciam no seu cotidiano familiar e aquelas que
experiências onde as crianças possam brin- observam ser promovidas no âmbito escolar.
car sem que haja a distinção entre brinqueFoi possível analisar na pesquisa que exisdos e brincadeiras de meninos e meninas?
te um grau de desconhecimento sobre um
As famílias oportunizam aos meninos, vivên- conceito de gênero ainda tão pouco comcias em que estes se fantasiem, assumam papéis preendido, pois se percebe que há uma vide cuidar do outro, limpar e organizar o espaço são equivocada de que simples referência
coletivo em contraposição à visão machista? ao assunto possa ter um efeito contagioso,
revelando receio de seus filhos se tornarem
Por que meninos e meninas escolhem brinque- homossexuais, caso haja permissividade.
dos e brincadeiras diferentes, caracterizados na
A fala de uma das mães entrevistadas reseparação dos gêneros ou fazem transgressões?
vela seu medo ao dizer “Não quero que meu
filho use vestido nem de brincadeira, muito
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menos cor de rosa, pois ele deve crescer sabendo que menino usa calça e camiseta, de
preferência azul”, referindo-se as opções disponíveis na arara de roupas que as crianças
têm acesso no Centro de Educação Infantil.

A multiplicidade dos brinquedos e as diferentes opções de brincadeiras que o Centro de
Educação Infantil pesquisado proporciona instigam que todos os espaços sejam ocupados
por meninas e meninos indiscriminadamente.

Outra mãe destacou “Não gostaria de chegar
As crianças ainda não reproduzem o sexismo
“na” escola e ver meu filho brincando de bone- como ele está difundido na cultura construída
ca, ele precisa aprender que menino brinca de pelos adultos. Portanto, é possível afirmar que
carrinho”.
as crianças vão aprendendo a oposição e a hierarquia dos sexos ao longo do tempo, de acordo
Uma mãe disse “Eu não tenho preconceito, com as influências das famílias e das escolas.
mas não quero ver meu filho brincando de casinha como uma menina”.
A segunda etapa da pesquisa de campo foi pautada em dinâmicas nas quais faAs famílias em sua grande maioria revelaram mílias tiveram a oportunidade de socialique aquelas que possuem meninos escolhem zar em sala de aula e nos “Dias da Família
comprar brinquedos como quebra-cabeça, jo- na Escola” suas brincadeiras de infância.
gos de construção e uma variedade de carrinhos que compõem o universo de recursos
No desenrolar das dinâmicas os pais deoferecidos no ambiente familiar, enquanto que monstraram ter vivenciado brincadeiras
as famílias que têm meninas dizem que dis- mais relacionadas ao universo consideraponibilizam bonecas e variados utensílios rela- do culturalmente masculino, como conscionados ao contexto doméstico, reproduzindo trução de brinquedos, como carrinhos, piassim a visão patriarcal e conservadora ainda pas e estilingue, além de brincadeiras como
muito presente na sociedade contemporânea. futebol, carrinho de rolimã, pega-pega.
Nota-se que a maioria das famílias entende
a liberdade de escolha das crianças criarem
suas brincadeiras, explorando brinquedos diversificados e vivenciando papéis sociais distintos como permissividade, algo que deveria
ser proibido e não incentivado, evidenciando preconceitos e falta de conhecimentos.
Por meio da observação no Centro de Educação Infantil foram registradas brincadeiras coletivas, nas quais meninos e meninas se revezam
nos papéis, sem desprezar papéis considerados
culturalmente como masculinos ou femininos.

As mães representadas nas dinâmicas socializaram que faziam bonecas de pano, roupinhas
de tecido e bonecos de legumes para brincarem de casinha, além de gostarem de brincar
de cabeleireiro, destacando uma tendência
familiar em incentivar a diferenciação dos sexos por meio de brinquedos e brincadeiras.

Na oficina de brinquedos oportunizada
no “Dia da Família na Escola” todos os pais
construíram carrinhos de diferentes formatos com seus filhos, utilizando materiais não
estruturados, enquanto que as mães confeccionaram bonecas e fantoches com garAs crianças interagem e buscam brincar, não rafas e roupas com retalhos de tecidos.
importando ser menino ou menina, dando asas
à sua imaginação e se transformando em vaNa terceira etapa da pesquisa de campo, reariados personagens, bem como representan- lizada através de “reuniões de pais e responsádo pessoas em variados papéis profissionais. veis”, foram promovidas discussões e reflexões
sobre as concepções construídas a respeito de
gênero, quanto às brincadeiras que as crian421
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ças têm preferência, destacando o papel das
Ao constatar que meninas e meninos transfamílias e dos professores e professoras com gridem o que é pré-determinado culturalmenmediadores e mediadoras no processo de de- te para cada sexo, o Centro de Educação
senvolvimento e aprendizagem das crianças. Infantil revela-se como um espaço propício
para o não-sexismo. Porém, os profissionais
Os resultados obtidos revelam informações de Educação Infantil têm um grande desapreciosas sobre as especificidades das famílias fio em suas mãos para repensar sua prática
relacionadas à questão de gênero e as formas educativa e, sobretudo, construir uma parceria
de comportamento que influenciam nas esco- com as famílias em prol de um processo de
lhas de brinquedos e brincadeiras nas ativida- aprendizagem pautado no respeito à diversidades desenvolvidas no ambiente educacional. de e na construção da identidade de gênero.
Os comentários das famílias destacam que
seus atos e escolhas são baseados em uma
norma cultural, influenciada também pela
mídia de que existem brinquedos apropriados para meninas e outros para meninos,
salientando a preocupação que possuem
com a futura escolha sexual das crianças.

Neste contexto, é de suma importância investir na formação continuada e numa pedagogia participativa, capaz de dialogar com
todos os envolvidos no processo educativo para discutir as questões de gênero na
educação, desconstruindo conceitos pré-concebidos e redescobrindo significados.

Segundo Louro (1998) e Felipe (1999), a preocupação do adulto em relação à orientação
sexual da criança assinala a necessidade de
manter a “sexualidade normalizante”, isto porque existe uma vigilância praticada desde os
primeiros anos de vida pela família e pela escola, para que se possa garantir a manutenção de
uma masculinidade considerada hegemônica.

Problematizar a questão de gênero, relacionando-a a infância possibilita vislumbrar as diversas formas de ser menino e de
ser menina que as classificações culturais
conservadoras não nos permitem enxergar.

Portanto, para que meninos e meninas possam construir sua identidade de gênero desde
a infância é fundamental que possam vivenciar
De acordo com Felipe (2000, p. 123) “Qual- suas escolhas com plenitude, sem preconceiquer possibilidade de rompimento das frontei- tos, em ambientes familiares e escolares que
ras de gênero aponta para uma classificação contemplem o respeito à diversidade humana.
no campo da patologia, da anormalidade”.
Há evidências de que meninos e meninas ao
demonstrarem comportamentos não apropriados para seu sexo geram preocupação e se tornam motivo de dúvidas para seus familiares que
necessitam de esclarecimentos para refletirem
sobre suas inquietações, ampliando seus conhecimentos e ressignificando seus conceitos.
Neste sentido, as reuniões esclareceram
que o fato de uma menina brincar com carrinho e um menino brincar com boneca não
significa que terão uma orientação homossexual, uma vez que brincam por prazer sem
vincular suas escolhas à questão de gênero.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas com as famílias comprovam que são os adultos que esperam que as meninas
se comportem de um jeito e os meninos de outro, conforme os costumes e hábitos construídos
culturalmente.
As escolhas das crianças revelam suas preferências e curiosidades de acordo com aquilo
que lhes desperta prazer, evidenciando que não há fronteiras para os espaços ocupados nas
brincadeiras e na exploração dos brinquedos, comprovando que as categorizações são construções criadas pelos adultos e não têm nenhum significado para as crianças nos seus momentos
lúdicos.
Através das observações das brincadeiras no Centro de Educação Infantil pesquisado é possível concluir que as relações entre meninos e meninas ocorrem de forma não hierárquica, demonstrando respeito entre os gêneros.
Neste sentido, os profissionais que trabalham na Educação Infantil têm papel essencial para
que essas relações possam continuar acontecendo de maneira espontânea, sem conceitos
pré-determinados quanto a um papel de cada gênero, organizando vivências e estimulando
experiências onde as crianças possam brincar sem que haja a distinção entre brinquedos e
brincadeiras de meninos e meninas.
É de suma importância que meninos e meninas possam expressar seus sentimentos, emoções, atitudes e preferências, sem nenhuma restrição, bem como que meninos tenham a oportunidade de se fantasiarem, assumindo papéis de cuidar do outro, limpar e organizar o espaço
coletivo em contraposição à ideia machista ainda muito presente na sociedade contemporânea.
Outra intervenção bastante pertinente na Educação Infantil é a escolha intencional de histórias
que apresentem as meninas como aventureiras, heroínas e corajosas assim como personagens
de princesas, rompendo com paradigmas e possibilitando que meninas possam vivenciar diferentes maneiras de se comportar, de ser e de viver na sociedade.
Portanto, a discussão sobre as relações de gênero está apenas no início e é imprescindível
que a escola participe intencionalmente do processo de construção da identidade de gênero das
crianças, desde as primeiras relações no ambiente coletivo da educação infantil, estabelecendo
parceria com as famílias, mediando reflexões e instigando mudanças de paradigmas que são o
alicerce para a concretização de uma sociedade mais justa e humana.
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LETRAMENTO DIGITAL NA
APRENDIZAGEM

RESUMO: Esse artigo, tem por objetivo discutir os motivos pelos quais a tecnologia deve
ou não ser usada na escola, problematizando as razões e funções desses recursos na educação. Por outro lado, visa refletir a finalidade do seu uso, ou seja, para que eles devem ser
usados e, mais especificamente, como devem ser utilizados. A partir da análise bibliográfica,
busca-se compreender a função da linguagem e do letramento digital como práticas sociais
importantes na contemporaneidade, abordando os conflitos, dificuldades e possibilidades de
usos dos recursos digitais na sala de aula. propõe uma reflexão sobre a presença das diferentes tecnologias na sociedade e sobre os impactos que essas tecnologias trazem para o
contexto em que se inserem. Discute sobre o perfil do leitor, a partir do advento das tecnologias digitais e, por fim, coloca a escola no centro da discussão, ao propor que as tecnologias
atuais podem ser compreendidas como artefatos que possibilitam não só a democratização
da cultura de diferentes maneiras, mas também o desenvolvimento de habilidades leitoras.

Palavras-chaves: Letramento Digital; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

P

arece uníssono que as novas tecnologias podem melhorar a educação e que é preciso
incluir recursos tecnológicos na sala de aula. Entretanto, parece que professores, gestores e alunos ainda não entendem o porquê devem utilizar esses recursos nem com que
finalidade.
A partir da análise bibliográfica, busca-se compreender a função da linguagem e do letramento
digital como práticas sociais importantes na contemporaneidade, abordando os conflitos, dificuldades e possibilidades de usos dos recursos digitais na sala de aula.
Em primeiro lugar, visa-se entender as novas tecnologias presentes na escola, a partir das políticas públicas, bem como a noção de letramento digital. Em seguida, discute-se por que, para
que e como os estudantes percebem as novas tecnologias no espaço da sala de aula.
O momento atual, marcado pelo advento das Tecnologias de Comunicação e Informação
(TIC’s), requer do indivíduo uma formação que favoreça atuar com desenvoltura nos diversos
contextos tecnológicos. Assim, a educação precisa atender à emergência de uma sociedade
que enfrenta diariamente o desafio de absorver os impactos advindos dos novos artefatos que
surgem vertiginosamente. Ademais, se movimentar entre o real e o virtual é uma habilidade a
mais que se espera do profissional egresso das escolas e universidades brasileiras.
A aquisição do conhecimento tecnológico, bem como os meios como se processa didática e
pedagogicamente esse conhecimento, assumem relevância. Na medida em que os profissionais
são formadores também estão se formando, ou seja, a aprendizagem acontece em tempo real
sem local nem horário privilegiados, onde a hierarquização do saber cede lugar a uma relação
pautada no diálogo e em ambientes colaborativos.
Os resultados permitem afirmar que para haver Letramento Digital é necessário que o indivíduo
seja alfabetizado tecnologicamente. as indagações continuam em aberto e construção, apenas
estamos nos conduzindo às evidências, tentando intermediar e compreender conscientemente
as vozes deste nosso trabalho.
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HABILIDADES DE LEITURA
Em 1981, Paulo Freire apresentou, na abertura do Congresso Brasileiro de Leitura, realizado
em Campinas, uma palestra que deu origem
ao livro A importância do ato de ler: em três
artigos que se completam (1986), na qual ele
propôs uma compreensão mais crítica da leitura, que fosse além da decodificação da escrita,
ampliando seu conceito para a compreensão
do mundo. Segundo Freire (1986), “a leitura
do mundo precede a leitura da palavra, daí que
a posterior leitura desta não possa prescindir
da continuidade da leitura daquele” (FREIRE,
1986, pp. 11-12).

parar os estudos sobre o impacto social da escrita dos estudos sobre alfabetização, que destacavam as competências individuais no uso e
na prática da escrita, de acordo com Kleiman
(1995), o termo literacy foi traduzido como letramento.
Tfouni (2000) diz que
a necessidade de se começar a falar em letramento
surgiu, creio eu, da tomada de consciência que se deu,
principalmente, entre os linguistas, de que havia alguma
coisa além da alfabetização, que era mais ampla, e até
determinante desta (TFOUNI, 2000, p. 30).

É preciso considerar que a aprendizagem de
uma linguagem envolve aprendizagem de referências do mundo, pressupõe reconhecer que
Seguindo o pensamento de Freire (1986), os contextos de uso da linguagem precisam
Britto (2003) afirmou que a criança, o adoles- ser considerados nas práticas de ensino-aprencente e o adulto têm de aprender com o mun- dizagem.
do e, nesse aprendizado, aprender a escrita.
Soares (1998) segue a mesma perspectiva,
Ou o contrário, a aprendizagem da escrita deve
implicar a aprendizagem do mundo. Aprender pois afirma que letramento “é o conjunto de
uma linguagem para eles implica aprender re- práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em
ferências do mundo, visto que se entendia que que os indivíduos se envolvem em seu contexo sujeito, a linguagem e o conhecimento esta- to social”. Confirma-se, assim, que o conceito
de letramento se liga às práticas sociais de leivam interligados.
tura e de escrita.
Esses estudos despertaram para a necessiCabe destacar que o número de eventos sodade de considerar os aspectos sociais e os
estudos linguísticos, o que engloba o ensino- ciais de uso de leitura e de escrita aos quais as
-aprendizagem de Língua Portuguesa mais vol- pessoas se expõem, o número de gêneros que
tado para o aluno e para sua formação integral. circulam nesses diferentes eventos e o fato de
É nesse contexto, de acordo com Britto (2003), as práticas sociais e de leitura e escrita estaque se passou a ter uma preocupação com a rem continuamente em mudança tornam difícil,
tradução do termo literacy. Cabe destacar que senão impossível, a tarefa de definir um indivíPaulo Freire não propôs tradução alguma para duo letrado e de se adotar um único conceito
literacy, todavia seus estudos foram importan- para letramento.
tes e precursores do conceito de alfabetização
Mortatti (2004) afirma que a “definição do
que se instaura.
termo ‘letramento’ tem sido marcada por cerO termo literacy foi traduzido no português ta fluidez e imprecisão” (MORTATTI, 2004, p.
como a habilidade de ler e escrever que já era 86). Soares (2006), afirma ser problemática
entendida pelos autores anglo-saxônicos, se- a definição de letramento. A autora apresengundo Buzato (2007), como um conceito que ta o conceito de letramento “como fenômeno
englobava dimensões de sistema, meio e uso multifacetado e extremamente complexo; arguem diversas situações que nessa época pas- menta-se que o consenso em torno de uma
sam a ir além do que se entendia, até então, única definição é impossível” (SOARES, 2006,
no Brasil, por alfabetização. Na tentativa de se- p. 65). Defende que essa dificuldade em se
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definir o letramento deve-se ao fato de que “o
letramento cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores,
usos e funções sociais; [...] sutilezas e complexidades difíceis de serem contempladas em
uma única definição” (SOARES, 2006, p. 65).
Segundo Soares (2006), se for tomada apenas a dimensão individual do letramento para a
leitura e a escrita (entendendo que a leitura e a
escrita exigem habilidades bastante diferentes)
de diversos tipos de materiais, já se pode entender a dificuldade em se estabelecer um único conceito, pois para leitura de cada material,
de cada gênero, serão exigidas habilidades diferentes, o que poderia interferir no conceito de
letramento. Para ela,
as competências que constituem o letramento são distribuídas de maneira contínua, cada ponto ao longo
desse contínuo indicando diversos tipos e níveis de habilidades, capacidades e conhecimentos, que podem
ser aplicados a diferentes tipos de material escrito (SOARES, 2006, pp. 70-71).

Para Buzato (2006a),
letramento, ou mais precisamente os letramentos, são
práticas sociais e culturais que têm sentidos específicos
e finalidades específicas dentro de um grupo social,
ajudam a manter a coesão e a identidade do grupo, e
são aprendidas em eventos coletivos de uso da leitura
e escrita, e por isso são diferentes em diferentes contextos socioculturais (BUZATO, 2006a, p. 4).

Segundo Kleiman (1995), no modelo autônomo de letramento, proposto por Street (1984), a
escrita é entendida como um produto completo
em si, que não está ligado ao seu contexto de
produção para ser interpretado. O processo de
interpretação é determinado pelo funcionamento lógico interno ao texto escrito. Buzato (2007)
acrescenta:
O assim chamado modelo “autônomo” do letramento,
isto é, aquele segundo o qual o letramento é uma variável autônoma determinante de impactos cognitivos e
socioculturais nos indivíduos e grupos em que é introduzido, está diretamente ligado a uma concepção de linguagem fundada num objetivismo abstrato que separa
a língua da fala, ou o sistema de seus usos. Associada
a essa concepção de linguagem, ou mais precisamente
derivando dela, aparece nesse modelo uma caracterização da escrita como tecnologia de representação da
fala e do pensamento, por conta de sua natureza objetiva, de separar o sentido do enunciado (text meaning)
do sentido da enunciação (speaker meaning) (BUZATO,
2007, p. 112).

Não há como negar que as práticas de leitura
e de escrita demandam habilidades individuais
que, ao mesmo tempo, não podem ser dissociadas de seus contextos de uso. Além disso,
as capacidades individuais são distintas e os
contextos de uso da leitura e da escrita tamO letramento está intimamente ligado à esbém diferem de um indivíduo para outro e de crita que é concebida como uma variável auuma sociedade para outra (e de uma classe tônoma, que não sofre interferência do meio
social para outra).
social e, por isso, não é interpretada segundo
seus usos sociais, mas devido ao seu próprio
Esse panorama aponta para a dimensão da funcionamento interno. Entendemos ainda que
complexidade em se estabelecer um conceito o domínio da escrita pode modificar a perspecpadrão para letramento, ou seja, as pessoas, tiva econômica e social do indivíduo.
em diferentes lugares e em diferentes contextos políticos e culturais participarão de diferenDe acordo com Kleiman (1995), esse é tamtes eventos de letramento, e, portanto, terão bém o modelo prevalente na nossa sociedade
de questionar diferentes valores, tradições e e que se reproduz, sem grandes alterações,
formas de distribuição de poder e utilizarão a desde o século passado. Por esse motivo,
linguagem de formas diversas. Há que se con- segundo ela, a escola não tem viabilizado ao
siderar que uma sociedade, com o passar do aluno participar competentemente de eventos
tempo, passa a ter novos comportamento polí- de letramento não escolares, ou de tarefas que
ticos, sociais, econômicos também linguísticos. requeiram uma “atitude abstrata”.
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Fanfani (2000), conclui que “em muitas ocasiões, as instituições escolares tendem ao solipsismo e a negar a existência de outras linguagens e saberes e outros modos de apropriação
de conhecimento, distintos daqueles consagrados nos programas e nas disposições escolares. Soares (2006) afirma que,
o letramento é, sem dúvida alguma, pelo menos nas sociedades modernas industrializadas, um direito humano
absoluto, independentemente das condições econômicas e sociais em que um dado grupo humano esteja
inserido (SOARES, 2006, p. 120).

LETRAMENTO NA ERA DIGITAL
Não há como negar que as práticas de leitura
e escrita na contemporaneidade, em sua maioria, são mediadas por uma tecnologia digital.
Nessa perspectiva, pensar em letramento hoje
envolve considerar a presença das tecnologias
digitais em nossas atividades cotidianas.

O surgimento da Sociedade da Informação,
em que o domínio da informação passou a ser
o principal “capital de troca”, explica o grande investimento no desenvolvimento de TecnoA autora enfatiza, que os letramentos adqui- logias de Informação e Comunicação (TIC’s):
ridos nos contextos escolares permanecem, rede de computadores, banda larga, telefonia
na maioria dos casos, incapazes de lidar com móvel, data show e iPads, entre outros.
usos cotidianos, pois estes não adentraram os
muros escolares. Kleiman (1995) confirma tal Acompanhando esse conjunto de avanços, linguagens
desenvolvidas para o uso de meios analógicos (pelípercepção.

pode-se afirmar que a escola, a mais importante das
agências de letramento, preocupa-se, não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de
prática de letramento, a alfabetização, o processo de
aquisição de códigos (alfabético, numérico), processo
geralmente concebido em termos de uma competência
individual necessária para o sucesso e promoção na
escola (KLEIMAN, 1995, p. 20).

cula fílmica e fita cassete, entre outros) ou impressos
migram para meios digitais, permitindo a integração e
hibridização dessas linguagens (BRAGA, 2013, p. 39).

Posteriormente, a criação das redes sem fio
teve como impacto ampliar a circulação dessas novas práticas letradas. Nota-se que as
práticas sociais determinaram o uso das tecnologias, ou seja, não foi o uso das tecnologias
que determinou o surgimento da Sociedade da
O apego ao modelo autônomo de letramento
Informação, mas o processo de urbanização e
é de responsabilidade estrita das instituições
a natureza do Mercado de Trabalho.
escolares, que negam outros modos de apropriação do conhecimento. Essa dificuldade
Com o advento da interatividade, esses pronão descarta a validade dos estudos de letragramas buscam aproximação com os novos
mento para discutir questões importantes da
modos de comunicação da sociedade, mareducação ao longo do tempo e nos dias atucados pela participação e pela colaboração e
ais. Discutir a educação na atualidade implica
não pela recepção passiva da informação, o
reconhecer a presença das tecnologias digitais
que nos leva a compreender que são as tecnoem nosso cotidiano e, por e em consequência
logias que determinam as práticas cotidianas.
delas, a emergência de uma nova cultura, de
Ao mesmo tempo, eles revelam que uma nova
um novo pensamento (SANTAELLA, 2005).
identidade (novo ethos) instaura-se nas práticas letradas contemporâneas. Os estudos que
tratam das novas práticas letradas que consideram o novo modo de agir das pessoas são
os estudos dos “novos letramentos” discutidos
por Lankshear e Knobel (2007 e 2011).
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Esses estudos embasam-se nas teorias sobre modos de produção (CASTELLS, 1999),
especificamente o pós-industrialismo (BELL,
1973). Daniel Bell (1973) criou o termo “sociedade do conhecimento”, atentando-se para o
fato de que a economia estava deixando de se
preocupar com a produção de bens materiais
(era industrial) e passando a se atentar para a
necessidade de produzir conhecimentos (era
pós-industrial).

truir o conhecimento são características dos
novos letramentos que surgem e não são determinados pelo uso das tecnologias. Ao mesmo tempo, mostram que nem todo letramento/
prática que envolve nova tecnologia será sempre novo letramento.
Buckingham (2010) ilustra bem esse último
aspecto ao discutir algumas das especificidades da cultura digital. Ele alerta para o fato de
que nem tudo que está veiculado no computador pode realmente ser chamado de digital. A
prática de leitura não mudou necessariamente.
A superfície mudou: ao invés de papel, tem-se
agora uma tela; contudo, pode-se dizer que a
experiência de leitura é a mesma.
O letramento digital: um novo letramento que
se utiliza de uma nova tecnologia, um caso
paradigmático dos novos letramentos. Buzato
(2006b) entende que

Nessa perspectiva, Castells (1999), discute a
identidade do ser humano no mundo pós-moderno com base em redes, sistema aberto altamente dinâmico e suscetível de inovação. Para
ele, no pós-industrialismo houve a emergência
de identidades coletivas que se constroem a
partir de estruturas o que tem ganhado espaço
com as tecnologias da informação porque elas
fornecem a base material para a expansão desse sistema. Por esse motivo, muitos se referem
Letramentos Digitais (LDs) são redes de letramentos
à era pós-industrial como era digital.
Para refletir melhor sobre o “novo ethos”
acerca do qual teorizam Lankshear e Knobel
(2007 e 2011), é preciso compreender que as
novas práticas letradas (sejam digitais ou não)
demandam um trabalho/discurso participativo,
colaborativo e distribuído. Nesse novo lugar de
ser/agir, as ações são menos dominadas por
especialistas, as normas e regras que governam os novos letramentos são mais fluidas e
menos permanentes que aquelas de letramentos tradicionais, da cultura do papel. Esses fenômenos sugerem que a diferença de ethos
entre os letramentos e os novos letramentos
têm a ver com fenômenos sociais e históricos
de “fragmentação do espaço” acompanhados
pela emergência de uma nova mentalidade
(LANKSHEAR; KNOBEL, 2007).
O ethos é novo e a tecnologia também, seria o caso, por exemplo, de alguns letramentos
digitais, principalmente. Esses conceitos são
bastante esclarecedores e contribuem para delimitarmos o enfoque desta pesquisa. São esclarecedores no sentido de que confirmam que
os novos modos de agir, de pensar e de cons431

(práticas sociais) que se apoiam, entrelaçam, e apropriam mútua e continuamente por meio de dispositivos
digitais (computadores, celulares, aparelhos de TV digital, entre outros) para finalidades específicas, tanto em
contextos socioculturais limitados fisicamente, quanto
naqueles denominados online, construídos pela interação social mediada eletronicamente (BUZATO, 2006b,
p. 16).

Para Buckingham (2010) o letramento digital não é somente uma questão funcional de
manusear o computador e fazer pesquisas; é
necessário saber localizar e selecionar os materiais por meio de navegadores, hyperlinks e
mecanismos de procura, entre outros. O autor
afirma ainda que não basta ter somente habilidades necessárias para se recuperar informações na mídia digital, é preciso ser capaz “de
avaliar e usar a informação de forma crítica se
quiserem transformá-la em conhecimento” (BUCKINGHAM, 2010, p. 49). Isso significa fazer
perguntas sobre as fontes da informação, os
interesses dos produtores e qual sua relação
com as questões sociais, políticas e econômicas.
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O desenvolvimento das novas tecnologias é os textos digitais e que, ao mesmo tempo, mofruto de demandas sociais, mas que, para utili- bilizam novos modos de pensar, agir, sentir.
zá-las, faz-se necessário dominar novas habilidades, como destaca Buckingham (2010).
Esses novos modos de pensar, agir e sentir,
que emergiram com a linguagem digital, são
Nesse sentido, concordamos que os letra- interativos e dialógicos. Nesses termos, não há
mentos digitais tanto são afetados pelas cul- como pensarmos em novas tecnologias estrituras quanto afetam as culturas nas quais são tamente como uma nova técnica, ou como um
introduzidos, de modo que seus efeitos sociais novo meio de transmissão de conteúdos pree cognitivos variaram em função dos contextos existentes. “A hipermídia é, na realidade, uma
socioculturais e finalidades envolvidas na sua nova linguagem em busca de si mesma” (SANapropriação (BUZATO, 2006a, p. 7).
TAELLA, 2005, p. 392).
O uso das tecnologias, apesar de demandaO leitor assume um novo papel, e esse novo
do pelas relações sociais, afeta essas relações. perfil do leitor é influenciado também pelo amÉ o caso, por exemplo, da noção de tempo e plo acesso à informação e pela rápida circulaespaço, pois as tecnologias têm viabilizado um ção dessa informação. Bauerlein (2007) afirma
rompimento das barreiras espácio temporais, que, atualmente, as crianças e os jovens, que
tornando-se possível, sob a mediação de uma convivem mais de perto com computadores,
tecnologia digital, estar em diferentes tempos e já não leem atentamente e concentradamente
espaços ao mesmo tempo.
textos, eles mais “escaneiam” as informações
que lhes interessam, detendo-se pouco no conSegundo Braga (2013, p. 45), o uso das junto do escrito. Essas práticas de letramento
tecnologias digitais faz com que se tornem im- que exigem a aquisição e o desenvolvimento
precisas e difusas as barreiras de tempo e es- de habilidades de leitura e escrita, conforme as
paço, trazendo alterações nas práticas sociais modalidades e semioses utilizadas, ampliam a
e tornando possível o surgimento de um novo noção de letramento(s) para letramento(s) digitipo de comunidades: as comunidades virtuais. tal(ais).
A integração de espaços e tempos nos ambientes online, em especial, nas comunidades
virtuais, interfere na maneira de se usar a linguagem. Um exemplo disso é o “internetês”:
“uma linguagem social adaptada à rapidez de
escrita dos gêneros digitais em que circula”
(ROJO, 2009, p. 103).

A concepção de letramento digital e do novo
ethos característico na cultura digital, estão
novas práticas letradas (digitais ou não) que
demandam um trabalho/discurso participativo,
colaborativo e distribuído (LANKSHEAR; KNOBEL, 2007, 2011), em que os espaços e os
tempos se interpenetram.

Buzato (2011) o define como “forma alternativa de grafar o português falado”. Notamos que
a própria noção de língua escrita e oral, antes
entendidas numa visão dicotômica, é modificada e, nesse caso, se fundem e se interpenetram.

As redes sociais trazem um exemplo claro
da potencialidade interativa propiciada pela
tecnologia digital. Nesses espaços, é possível
e prevista uma participação efetiva entre os
usuários. Na verdade, esse é o objetivo das
redes sociais: troca, colaboração e construção
conjunta.

Santaella (2005) fala em hibridização de linguagens (em que as imagens, os sons, as coSegundo Coiro et al. (2008), a aquisição do
res, os links, hiperlinks, os vídeos que também letramento digital não pode ser definida pela
se interpenetram e ressignificam) e no surgi- aquisição da habilidade de tirar vantagem de
mento de novas linguagens, que caracterizam uma tecnologia específica, mas uma mentali432
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dade e a habilidade de se adaptar continuaA sua utilização, portanto, está muito ligada
mente a novas tecnologias e novos letramentos aos conteúdos escolares e à interação entre os
que se difundem no tempo e no espaço.
pares na escola. A noção de letramento digital, portanto, parece ser desconhecida desses
De nada vale estar conectados se o modelo professores, ou seja, a necessidade de integrade mentalidade e o modo de comunicação va- ção dos conhecimentos adquiridos pelas/nas/
lorizam a centralização, a produção/inteligên- sobre as Tecnologias de Informação e Comunicia individual e a autoria e conhecimento estão cação – TIC’s na vida social.
reservados apenas aos especialistas e suas
instituições.
Além disso, talvez falte uma integração maior
dos recursos tecnológicos a um projeto mais
Agir dessa forma no ciberespaço é diminuir amplo da escola. A tecnologia é vista isoladao potencial das novas práticas letradas ali pre- mente, como um acessório que pode ajudar o
sentes, impedindo a expansão de suas possi- processo de ensino aprendizagem. Nesse senbilidades de significação.
tido, Grinspun apud Ribeiro (2011) afirma que:
O letramento e as tecnologias digitais também como instrumentos meramente técnicos,
desconsideram os aspectos sociais e cognitivos. Por isso, fazer o uso das tecnologias digitais para substituir recursos mais antigos para
trabalhar a linguagem numa perspectiva individualista.
O modelo autônomo de letramento, ligado
ao ensino de técnicas de leitura e de escrita
permanece inerente às práticas escolares (em
oposição ao modelo ideológico), o letramento
digital permanece vinculado ao entendimento
de que o conhecimento técnico dos recursos
digitais leva o aluno ao letramento digital.

AS TECNOLOGIAS NA
APRENDIZAGEM
Pensar para que empregar as novas tecnologias na escola pressupõe refletir sobre as
significações que são conferidas pelo sujeito.
Essas ideias evidenciam a compreensão que
os professores têm acerca do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s
na sala de aula, uma vez que, segundo eles,
esses recursos podem facilitar o aprendizado,
atuar de forma interativa, unindo professores e
alunos.

A tecnologia não pode estar dissociada da educação:
ela é parte integrante do processo educativo e não
deve ser tratada isoladamente. Além disso, a tecnologia
deverá estar presente não como apêndice, mas como
realidade que não pode ser ignorada ou desconhecida, da forma mais humana possível. Logo, um projeto
de educação tecnológica precisa ter intencionalidade e
respaldo teórico (RIBEIRO, 2011, p. 47).

Para que o computador se torne um instrumento de prática do sujeito, utilizado em suas
potencialidades, é imprescindível que as pessoas estejam abertas a novas experiências e,
simultaneamente à crítica de seus resultados.
“Uma recepção crítica das novas tecnologias
da informação é o caminho que nos resta, na
pedagogia, para mantermos e (re)utilizarmos
os processos de ensino e aprendizagem” (GERALDI; FICHTNER; BENITES, 2006, p. 118).
Para compreender os complexos processos
de transformação social que o computador
empreende na sociedade, Geraldi; Fichtner;
Benites (2006) discutem sobre a necessidade
de questionar sobre o potencial desses novos
meios e instrumentos para o futuro da sociedade e da educação.
Parece ser evidente o enriquecimento nos
processos interacionais, mas as experiências
históricas de apropriação de outras tecnologias, como a escrita e a imprensa, ao invés de
propiciar uma inclusão, pode ocasionar uma
profunda exclusão social.
433
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Historicamente, os mais abastados dominaram esses complexos instrumentos apropriando-se dos seus recursos a fim de facilitar sua
convivência social. É necessário, portanto,
compreender as potencialidades do computador aliadas a outras características humanas,
como a construção de novas formas de relações entre sujeitos livres. O seu uso não deve
ser imposto na escola, nem sequer nas interações humanas na modernidade.
Não é só porque abre incontáveis possibilidades de interações, de circulação de informações, de expansão
das possibilidades de aprender que o computador abre
novas perspectivas para o que até hoje representa o
núcleo da subjetividade do homem, a sua intuição, o
seu pensamento pessoal, a sua criatividade, as suas
emoções, etc. (GERALDI; FICHTNER; BENITES, 2006,
p. 126).

As novas tecnologias, assim como outras que
surgiram na história da humanidade devem estar a serviço dos seres humanos. Dessa forma,
suas potencialidades devem ser compreendidas pelas pessoas que reconfiguram seu agir,
quando fizer sentido. Embora os resultados sejam disseminados em um discurso do “ter que
usar”, é fundamental que o professor entenda
se quer usar, por que, para que e como usar.
Desta maneira, o uso do computador pode
fazer sentido na sala de aula, não como uma
necessidade ou obrigação, mas como mais
uma tecnologia aliada à construção dos conhecimentos reconfigurados pelos sujeitos (BRONCKART, 1999; 2006). Além disso, essas novas
Tecnologias de Informação e Comunicação –
TIC’s devem estar integradas a um projeto da
escola como um todo, estando a serviço dos
sujeitos para o seu desenvolvimento e aprendizagem.
O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s na sala de aula pressupõe
pensar a maneira como explorar suas potencialidades, por meio do desenvolvimento de
modelos didáticos adequados ao contexto social. Esse processo, no entanto, é complexo e
longo, pois implica a apropriação desses recursos por alunos e professores.

Além de se pensar por que e para que usar,
entender a maneira como integrar esses recursos na sala de aula pode ser fundamental para
o sucesso da utilização a favor da construção
dos sujeitos sociais.
A apropriação social do computador não significa a
organização sistemática do ensino nas escolas para
desenvolver uma competência dos indivíduos para
usar esse meio de forma adequada num nível técnico.
A apropriação social da “máquina universal” significa
um processo com o qual apreendemos o computador
como uma parte de nossas formas de vida cotidiana.
Implica usar e desenvolver essa tecnologia como um
meio de autogestão de nossa sociedade, sem esperar
que ele próprio, como tecnologia, desenvolverá por si
um modelo de gestão a que os indivíduos devem se
submeter como querem fazer crer os ideólogos de mercado livre. Ao contrário, será as práticas sociais que
constituirão um novo modelo adequado às novas condições de existência que o desenvolvimento está possibilitando. Os homens com suas máquinas construíram
o mundo que temos; os homens com suas máquinas
construirão o mundo que teremos (GERALDI; FICHTNER; BENITES, 2006, pp. 129-130).

As metodologias escolares para o uso do
computador e demais tecnologias, assim, devem prever, não apenas a exploração conteudística do ambiente virtual. Ao contrário, as tecnologias devem ser integradas na escola como
parte do sistema social, promovendo a inclusão digital, e apropriadas pelos sujeitos como
forma de mudança e construção da sociedade.
Nesse sentido, o letramento digital tenta promover o uso das tecnologias a serviço da vida
em comunidade. Portanto, não se deve ensinar informática, mas praticá-la. Ainda assim, é
preciso problematizar como os professores estão usando as TIC em sala de aula e se essas
metodologias podem propiciar ganhos sociais
para os docentes e discentes.
Apesar da possibilidade de variação na maneira como trabalhar com as Tecnologias de
Informação e Comunicação – TIC’s na escola,
é fundamental que o professor compreenda a
necessidade de adaptar as metodologias para
essa nova realidade.
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Segundo Frade (2011), a cada tecnologia da
escrita na sociedade, deveríamos repensar novas formas de agir e possibilidades cognitivas
e, consequentemente, em novas pedagogias.
Esses instrumentos transformam as maneiras
de se relacionar com a cultura escrita e com o
próprio conhecimento e com a escola, instituição incumbida de transmiti-lo.

so, reconhecer a tecnologia enquanto saber importante
e que está a serviço do homem para o atendimento de
suas necessidades (RIBEIRO, 2011, p. 94).

A educação, particularmente a mediada pelas novas tecnologias, traz como compromisso
ético propiciar a inserção de todos em seus
domínios e batalhar por essa inclusão, buscanPara Ribeiro (2011), a questão crucial de
do ultrapassar a alienação. As escolas devem
uma prática educativa mediada pela tecnoloprocurar e possibilitar a formação da autoconsgia é analisá-la a partir da perspectiva de um
ciência.
planejamento, buscando-se a participação dos
professores no suporte pedagógico e apresentação de soluções. As ferramentas tecnológicas devem ser utilizadas se fizer sentido
para os professores e alunos, ou seja, quando
acrescentar valor e inovar os programas e processos já existentes.
A imposição não deve vir “de fora”,
de políticas públicas que determinam
o uso desses instrumentos ou de
pesquisas que demonstram que
o uso dessas tecnologias
melhora o processo de ensino aprendizagem.
As Tecnologias de
Informação e Comunicação
– TIC’s devem ser utilizadas
quando os docentes e discentes acharem necessárias em seu
âmbito social e quando seu uso fizer
sentido nas práticas sociais; ou seja, seria
bom que sua utilização estivesse atrelada a
práticas de letramento digital, que visam diminuir a exclusão social.
Ao se pensar o processo pedagógico mediado pela
tecnologia, não se pode esquecer que a centralidade
da ação deve estar nos sujeitos, e não na técnica. Esse
é um fato de ordem primitiva; é preciso ver primeiro
as potencialidades do indivíduo; a máquina é apenas
um instrumento. [...] A tecnologia só tem
validade se for subordinada ao homem. É
preciso um olhar para além da técnica,
verificando-se os sujeitos com seus anseios, sua existência, suas potencialidades e seus problemas; e, diante dis-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletirmos sobre o letramento na atualidade, verificamos a necessidade de considerar a
presença das tecnologias digitais em nossas atividades cotidianas, cujo uso é fruto de demandas sociais e do grande investimento no desenvolvimento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC): rede de computadores, banda larga, telefonia móvel, data show e iPads, entre
outros. Essas demandas da sociedade vinculam-se a uma nova mentalidade que se forma e que
determinou o que se tem denominado letramento digital: um novo letramento que se utiliza de
uma nova tecnologia.
Não há mais como fechar nossos olhos para as demandas da sociedade e elaborar propostas
de ensino pautadas na transmissão de conteúdos, que se preocupem apenas com o ensino de
gêneros institucionalizados que, normalmente, estão vinculados ao papel. Um ensino nesses
moldes jamais contribuirá para a formação de um aluno para atuar competentemente na sociedade, pois, fora da escola, o aluno tem acesso à informação, participa de atividades colaborativas, comunica-se em diversas modalidades, produz e divulga textos não escolares. Por isso,
não basta inserir as tecnologias na escola. É preciso entendê-las para utilizá-las adequadamente
e de forma relevante.
É preciso superar essas barreiras e propor atividades pedagógicas que considerem a realidade
dos alunos, levando em conta as teorias de letramento e de letramento digital não desconsiderando as propostas curriculares. No âmbito dos estudos de letramento digital, todavia, destacamos uma tendência pela defesa de que as novas tecnologias da informação podem transformar
esses hábitos institucionais de ensinar e aprender, que vêm sendo discutidos há anos.
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A CULTURA AFRICANA DENTRO DA
SALA DE AULA

RESUMO: Esse artigo tem como objetivo mostrar como precisa ser tratado assuntos relativos
à cultura africana, pois o modo como vieram os negros para o Brasil, muito se perdeu dessa rica cultura. Muitas brincadeiras de rua, foram trazidas da África e nem sabemos, muitas
também são Indígenas, é interessante trabalhar com essas brincadeiras dentro da escola de
educação infantil, já falando de que lugar determinada brincadeira veio, trabalhando também
um pouco da história. No Brasil a cultura africana está cada vez mais sendo trabalhada dentro das escolas, há muitos livros para trabalharmos as diferenças com as crianças pequenas,
é interessante buscarmos novas práticas para mostrar e debater sobre o preconceito. Mas
percebemos que as crianças pequenas na sua maioria não vê diferença na cor das pessoas.

Palavras-chaves: África; Aprendizagem; Cultura; Educação;
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INTRODUÇÃO

E

sse artigo tratará de trazer um pouco
sobre a rica cultura africana, e algumas
práticas que podemos trabalhar dentro
das salas de aula, desde as salas de educação infantil. Com a publicação da Lei Federal
10.639/2003, ocorreu uma inovação sem precedentes vem acontecendo no Brasil, que tenta fazer com que a história e as vivências e
experiências dos africanos e dos afrodescendentes trabalhadas dentro da escola.
A cultura brasileira está muito vinculada
à cultura africana, mesmo que indiretamente,
pois foi esquecendo suas origens, passando
de pessoa a pessoa, mas sem saber de qual
lugar vieram, pois o Brasil é muito rico em cultura, pois temos a Indígena, que foi o primeiro
povo, a Europeia, que nos colonizaram a princípio e a Africana, com os negros que vieram
escravizados pelos europeus, pois os Índios
não admitiam trabalhar como escravos.
A forma como os negros vieram para o
Brasil não nos traz boas lembranças, pois vieram obrigados, e eram tratados como objetos,
é um passado muito triste e mesmo assim tem
gente que diz que não passou de uma mentira,
dizendo que os próprios negros vendiam seus
irmãos para a mão de obra que o Brasil precisava naquela época.
Mas mesmo dessa forma os africanos
trouxeram para o Brasil diversos conhecimentos que adquiriram e várias técnicas que desenvolveram ao longo dos séculos, muito da
comida foi só adaptada para o que tinha aqui
no Brasil, mas a feitura era a mesma da África.
A África por ser a mãe de todas as civilizações possuía um grande conhecimento
metalúrgico, adiantando nosso desenvolvimento frente à Europa, pois conheciam sobre a
feitoria do Ferro, com o pré-aquecimento do
forno, permitindo que no Brasil o ferro e o aço
tinham alta qualidade. Num primeiro momento
as barras de ferro eram pequenas, por conta do tamanho de seus fornos, quando foram
para Minas Gerais e conheceram a riqueza em
minério, os africanos conseguiram produzir fornos que usavam na África e com isso a produção de utensílios de ferro cresceu significativa-

mente.
Os africanos eram mestres em mineração do ouro, antes de descobrirem nas Américas, era um produto trabalhado na África,
especialmente nas regiões de Bambuk, Bure,
Lobi e dos planaltos de Zimbábue, que a Europa e o mundo islâmico obtinham o ouro com
que faziam as moedas.
Alguns africanos sabiam as técnicas de
obtenção do ouro e as difundiram pelo Brasil
inteiro, como batear os rios e cavar as minas,
como faziam na África. Os africanos adotaram
diversas práticas de agricultura que os índios
daqui dominavam, e os processos para a fabricação de farinha de mandioca.
Este artigo tem como objetivo difundir
um pouco mais sobre a cultura africana e como
ela pode ser trabalhada dentro das escolas, especialmente nas escolas de educação infantil.
Dentro do Brasil temos uma diversidade muito
grande de pessoas, com raças, religiões, entre
outras diferenças, e precisamos trabalhar desde cedo com as crianças mostrando todas essas qualidades e fazendo com que diminua a
discriminação e o preconceito que ainda está
enraizado no nosso país.
O objetivo específico deste artigo é mostrar o quanto é rica a cultura africana, e como
essa cultura faz parte da nossa cultura como
um todo, pois a maior parte da população brasileira é descendente dos africanos que vieram
obrigados a trabalhar.
Sua justifica pela pouca valorização de
uma cultura que faz parte da cultura do povo
brasileiro, e que a maior parte da população
brasileira não sabe de que lugar sua família
veio, por terem sidos subtraídos de maneira
violenta, como eram de diferentes aldeias, suas
línguas eram distintas, o que dificultava um
pouco a comunicação, pois na hora que eram
vendidos aqui no Brasil geralmente eram separados de seus conhecidos, desmembrando a
língua, pois aqui no Brasil foram obrigados a
falar como nossos colonizadores portugueses.
Um grande problema que encontramos dentro das unidades escolares é que ainda temos
pouco material para trabalharmos com nossas
crianças sobre a cultura africana.
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vizinhos, até mesmo guerras sangrentas, mas
em decorrer dessa grande diversidade que
fez com que os homens desenvolvessem
Todos os seres humanos possuem uma diversos conhecimentos, todas as culturas
característica que é o narcisismo, que vem contribuíram um pouco para o desenvolvimento
humanidade
(BENTO,
2003).
desde a mitologia grega, derivada do mito de da
Narciso, que significa gostar muito de si própria,
A contribuição da África é muito complexa, a
buscando satisfazer todos seus desejos,
expressando suas opiniões e sentimentos, civilização egípcia com seu imenso valor para a
sonhos e tentar realizá-los (BENTO, 2003). humanidade foi resultado da obra de asiáticos
e africanos e cabe ressaltar que as grandes
Isso faz com que os seres humanos se pirâmides exigiram grande conhecimento
relacionam essencialmente com aqueles que de matemática, engenharia e geometria. O
consideram semelhantes em seus desejos, continente africano contribuiu com construções
opiniões e interesses parecidos, fazendo com jurídicas, sistemas políticos e doutrinas filosóficas
muito pouco divulgados no Ocidente e é

OS SERES HUMANOS E SUAS
DIFERENÇAS

que aconteça grupinhos, clubes e até gangues
nas quais todos possuem características
comuns, com vestimentas e formas parecidas
e repudiam pessoas que são diferentes. Dentro
das escolas, especialmente com adolescentes
os que se vestem de forma diversa, pensa de
outra maneira, acabam sendo ridicularizados e
sofrendo diversas formas de violência, na sua
maioria das vezes a verbal (BENTO, 2003).

lamentável constatar que em relação a África, os
europeus golpearam e destruíram e destruíram
tão rapidamente uma cultura que a riqueza
jamais poderá ser avaliada (BENTO, 2003).
A história nos mostra que toda a diversidade
de povos e culturas é o instrumento responsável
pelo grande crescimento e desenvolvimento da
humanidade.
Lamenta-se que, frequentemente, essa diversidade seja
utilizada como instrumento de opressão, de exploração e
mesmo de extermínio de grupos humanos. A diferença...
a característica que constitui verdadeiro patrimônio da
humanidade – acaba sendo manipulada, em prejuízo
de certos grupos humanos (BENTO, 2003 p.15).

Essa característica que aparece nos
adolescentes acaba diminuindo muito na
fase adulta, mas alguns adultos continuam
protegendo, favorecendo e apoiando seus
grupos e rejeitando os outros que são
Os seres possuem um pigmento na pele
diferentes. A diversidade entre os seres
humanos acaba sendo um motivo para que é chamado de melanina, produzido pelo
conflitos com os outros, desde briga entre corpo para proteger a pele dos raios solares,
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quando este presente em grande quantidade
a pele adquire uma tonalidade marrom ou
reta e quando em baixa quantidade a pele
adquire uma tonalidade branco-rosado e em
quantidade mediada absorve a tonalidade
de amarelo escuro ou claro (BENTO, 2003).
Por esse motivo quanto maior forem os
raios solares de uma determinada região
sua população terá uma tonalidade mais
escura de pele, mas nada significa que
as pessoas com origem dessa região não
possa viver em uma região nos quais os
raios solares são menos intensos, a sua
herança genética é carregada com ele, pois
seus antepassados viveram milhares de anos
em determinado ambiente desenvolvendo a
capacidade de formar melanina em grande
quantidade independente da exposição ao Sol.
Outra característica marcante é o formato
do nariz, que é influenciado pelas condições
ambientais, quando o nariz se mostra mais
largo, é por ser ter de pessoas com origem
de lugares mais quentes e de ar úmido e em
regiões de temperaturas baixas, as pessoas
apresentam um nariz mais alongado e
estreito, desenvolvendo uma vantagem para
o indivíduo aquecer o ar frio até atingir os
pulmões. O cabelo crespo ou encarapinhado
das regiões mais quentes é uma defesa contra
os raios solares, ao contrário do cabelo liso.
Devemos considerar essas diferenças de cor
de pele, o formato do nariz, os cabelos são
resultados de condições extremas e ambientais
de evolução dos seres humanos, e não pode
ser confundido com características intelectuais
e morais, de desvalorização das pessoas.
Não podemos classificar o ser humano em
diversas espécies apenas por traços físicos
externos, não existem espécies humanas
e sim apenas uma única espécie humana
com diferentes línguas, costumes e culturas.
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A sociedade definiu os significados de
ser negro, branco ou amarelo, dividindo
os povos em países. As diferenças não
são a forma como devemos tratar as
pessoas com afeto e respeito ou com
medo e desprezo.

AS TEORIAS RACISTAS
O estudioso Charles Darwin, em 1859, publicou
“A origem das espécies”, e com isso desenvolveu
após diversos estudos em plantas e animais
a teoria da seleção natural, em que existiriam
espécies fortes e fracas, e as fortes dominavam.
De acordo com esses estudos diversos
cientistas basearam seus estudos, tentando
explicar a sociedade humana e concluíram que
existiam grupos de homens fortes que herdavam
características que os tornavam superiores e os
autorizavam a mandar e explorar os demais povos
que eram considerados fracos e que seriam
inferiores e predestinados a ser comandados.
Com isso nasceu a fórmula básica e escrita
de racismo, portadores de pele escura, que não
eram europeus seriam inferiores e os portadores
de pele alva seriam de uma raça superior a deles.
Estava assim “justificado” o domínio colonial e a
exploração do europeu sobre os outros povos.
Desvantagens sociais, políticas, econômicas ou
culturais também passaram a ser atribuídas a
desigualdades inatas entre os homens, O termo
inato, tão presente no discurso dos racistas, dizia
tudo: segundo eles, determinados grupos nasceriam
com características que os habilitam apenas para
serem dominados e explorados. (BENTO, 2003 p.25).

Os europeus se subdividiam também em
subgrupos dentro da sua própria sociedade,
esses subgrupos possuíam culturas e diferenças
físicas entre eles como os albinos, os nórdicos,
os eslavos e os latinos, mas estas diferenças não
ocuparam os racistas, pois o que importavam
eram as diferenças entre os europeus
brancos e os povos que não eram europeus.
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Essa ideologia racial nasceu no exato momento
em que povos europeus precisavam de uma
“justificativa” para dominar outros povos.
A esta altura podemos finalmente definir o que seja o
racismo: uma ideologia que defende a hierarquia entre
grupos humanos, classificando-os em raças inferiores
e raças superiores. Como qualquer outra, a ideologia
racista é um conjunto de ideias utilizando para explicar
determinada realidade, no caso, as desvantagens dos
negros em relação aos brancos. (BENTO, 2003 p. 25).

As teorias raciais europeias chegaram ao
Brasil um pouco atrasadas e no velho estilo
brasileiro, que considera tudo que é importado
é bom, fazendo o maior sucesso e isso quando
a Europa começou a ser criticada com essa
ideia. A população que habitava o Brasil gostou
da teoria racial – nisso estão incluídos médicos,
advogados, intelectuais, políticos – e queriam
mostrar que no Brasil existia uma população
branca que dominava, mas o censo já indicava
que a maior parte da nossa população era de
negros povoando o Brasil (CANDAU, 2003).
Essa elite começou a questionar como poderia
haver uma nação que fosse mais respeitada ao
olhar da Europa, tendo como sua grande parte
de negros? Foi quando alguns cientistas e
políticos resolveram trazer imigrantes europeus
para o Brasil, para que pudessem estimular a
miscigenação para que ao longo dos anos os
negros fossem branqueando, e com isso seria
um país de maioria branca (CANDAU, 2003).
Naquele período os cientistas não tinham
recursos intelectuais para debater com os
europeus, repetindo afirmações que não
combinavam com a realidade do nosso país,
os intelectuais brasileiros eram imitativos e
não tinham espírito crítico e de forma negativa
absorviam as teorias racistas da Europa. Com
essa política imigratória no Brasil, o Governo
de São Paulo passou a custear os gastos
para que os imigrantes europeus pudessem
vir ao Brasil com mais facilidade, e com isso
cerca de 3.390.000 de imigrantes chegaram
ao país entre 1871 e 1920, sendo quase
o mesmo número de negros trazidos ao
Brasil entre 1520 e 1850 (CANDAU, 2003).
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A indústria paulista em 1901, calculou 90%
dos operários industriais eram imigrantes,
podemos assim observar que o ex-trabalhador
escravo foi expulso do processo de
industrialização que se iniciava no país e não
podemos esquecer também este mesmo extrabalhador escravo tenha sido peça essencial
para a produção de riquezas durante séculos,
simplesmente foi entregue a própria sorte
e estranhamente considerado preguiçoso
e passou a ser associado a problemas de
saúde pública, criminalidade, entre outros, os
negros acabaram se tornando marginalizados
nessa época, poucos tinham empregos, na
maioria das vezes trabalhos braçais, com
salários inferiores aos brancos, entre tantas
outras diferenciações (CANDAU, 2003).
No Brasil o preconceito é demasiadamente
vergonhoso e condenável, muitas pessoas
afirmam ter amigos negros ou que não
tem nada contra os negros, mas que
preferem brancos para trabalhar ou preferem
essencialmente um branco para que
seu filho ou filha case (CANDAU, 2003).
Vamos tentar resumir as características básicas do
preconceito: desenvolver sentimento de superioridade
em relação a outro grupo de pessoas; justificar que
outro grupo não tenham direitos e boas moradias, bons
empregos, educação de qualidade, etc; tratar outro grupo
de pessoas como estrangeiro, estranho; demonstrar
medo e suspeitar frente a outro grupo. Ele é percebido
como um grupo em que quer ter privilégios, como, por
exemplo, os melhores empregos (BENTO, 2003 p. 37).

A HISTÓRIA DO BRASIL EM RELAÇÃO
AO RACISMO
As crianças aprendem na aula de História
sobre os feitos e descobertas de figuras
brancas como Pedro Álvares Cabral e
Tiradentes, mas nada é dito sobre a história
ou a descendência negra sendo que o
Brasil metade da população é negra, se
perguntarmos a qualquer aluno para elencar
alguns sábios, heróis ou líderes que sejam de
seu conhecimento, raramente terá negros em
suas respostas, porque a memória da raça
negra foi omitida e deturpada (CANDAU, 2003).
Com esse esquecimento e forma de tratar as
pessoas negras fazem com que as crianças
negras acabam formando uma ideia negativa
sobre si próprio e sobre seus iguais.Sem
figuras e heróis de destaque, diversos aspectos
negativos fazem com que muitos negros criem
uma imagem negativa de si próprio, não se
valorizando e muitas vezes negando a própria
cor e descendência. Por isso, o preconceito
contra o negro às vezes está presente no
cotidiano dos próprios negros (CANDAU, 2003).

A sociedade acaba discriminando as
pessoas negras e associam a sua imagem a
algo negativo, alguns acabam criticando outros
negros, negando as suas próprias raízes, cor e
se esforçam para parecer brancos. Atualmente
acontecem diversos Movimentos Negros e de
antirracistas, criando uma imagem positiva,
Entre os anos 1991 e 1993 o Brasil passou aplicando a autoconsciência e consciência sobre
por um período negativo em nossa política que o racismo, o que faz com que os negros tenham
até o Presidente da República estava envolvido orgulho de serem negros (CANDAU, 2003).
em grandes falcatruas, surgindo piadas sobre
o assunto, pois nestes escândalos estavam
envolvido apenas cidadãos brancos, estas
como “tinham que ser branco”, entretanto se
os acusados fossem negros diriam “tinham
que ser preto”, ou “preto é assim mesmo”.
Sabemos que não é a cor da pele que faz
com que a pessoa tenha boa ou má índole.
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DISCRIMINAÇÃO É CRIME
Desde as primeiras constituições a
discriminação racial é proibida, não apenas
por ofender a dignidade da pessoa humana,
mas também por ferir uma das bases da
democracia: o direito à igualdade. A ideia
de que todos são iguais perante a lei
significa desfrutar de todas as oportunidades
independente de cor, raça, sexo, crença, idade
e vários outros fatores (BENTO, 2003 p. 65).
Após 1988 a discriminação racial
passou de convenção penal – que é uma
forma menos grave de crime – para
crime imprescritível e inafiançável.
Mesmo existindo a lei e até mesmo
delegacias especializadas em crimes
de racismo não acontece grandes
punições à pessoas racistas:
Mas se a lei é tão rigorosa, por que
as pessoas continuam praticando
tranquilamente a discriminação sem
serem punidas por isso? Primeiro porque,
como o discriminador encobre seu
racismo com desculpas e subterfúgios,
há grande dificuldade de se provar a
prática discriminatória, o que dificulta o
processo judicial. Na medida que aumentam
as denúncias e as pessoas tiverem mais
consciência dos seus direitos, um grande passo
será dado contra o racismo (BENTO, 2003 p. 65).

As relações raciais no Brasil eram
definidas por estudiosos, primeiramente
os negros eram considerados inferiores
biologicamente, por isso foram escravizados,
acrescentando ainda que a escravidão
brasileira havia sido suave e amena; o segundo
afirmavam que os negros não eram inferiores
biologicamente, mas como foram escravizados,
acabaram ficando deformados. Em ambos os
estudos não fizeram menção as deformidades
dos brancos escravocratas.No terceiro estudo,
este mais recente comprovam que a situação
de desigualdade do povo negro deve-se
à discriminação racial no cotidiano e não
exclusivamente ao fato de o negro ter sido escravo
e o branco escravizador (BENTO, 2003 p. 65).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dois objetivos orientam as ações das entidades negras do Brasil, o combate às desigualdades
raciais e a luta pela transformação social; com a valorização da identidade e da cultura
negra, muito tem se feito após a publicação da Lei que obriga e orienta como precisamos
trabalhar a cultura afro dentro da sala de aula, mas muitos professores ainda acham que
não é necessário o trabalho com esse tema, pois consideram que a maioria das crianças
já está incluída dentro dessa cultura, esquecendo que é necessário relembrar como foi a
História dos seus antepassados, mesmo que estes não saibam de lugar vieram realmente.
A questão racial dentro da visão política até pouco tempo era considerada uma invenção
de “radicais negros”, mas hoje ocupa um espaço na mídia e nos debates políticos,
com criações de “cotas” para que ocorra um pouco de “justiça social”, é o que alguns
alegam, é necessário relembrar o quanto o Brasil cresceu graças à mão de obra africana.
Muitos movimentos negros consideram a escola como uma reprodutora de racismo dentro da
sociedade e precisamos mudar essa visão, tais movimentos pressionam as instituições de ensino
para uma revisão do seu papel na sociedade brasileira, em várias esferas governamentais ampliaram
o número de órgãos com a finalidade de desenvolver medidas para a promoção da igualdade.
As crianças não nascem racistas, mas a família e a escola precisa trabalhar para
que ela trate a todos com igualdade, mas precisamos de políticas públicas que façam
a igualdade nos salários, de brancos e negros, homens e mulheres, estrangeiros
e brasileiros, não é por ser branco de olhos claros que merecem receber mais do
que uma mulher negra que consegue fazer o mesmo trabalho do que esse homem.
A ideia de democracia que é muito difundida a respeito de igualdade na qual
os educadores acreditam e por isso a transmite dentro de sala de aula para seus alunos,
devem se aplicar nas leis a todos os tipos de pessoas, indistintamente. De acordo com essa
ideia, todos nós teríamos os mesmos direitos e seríamos obrigados aos mesmos deveres.
Embora deixe de entrever a face passiva da democracia, oculta simultaneamente, e por
omissão, a sua face ativa, o seu lado realmente importante. É necessária uma democracia plenamente
emancipatória e humanamente solidária não implicando necessariamente que leis e constituições
justas e igualitárias, fundadas nos legítimos princípios de cidadania, sejam outorgadas a todos.
Como educadores precisamos desenvolver dentro da escola o sentido da história como
processo de construção do destino humano no qual todos devemos participar – e que, se
tem um sentido, ele está em ser campo sempre aberto à experiência, ruptura e transgressão.
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ACESSIBILIDADE NA ESCOLA

RESUMO: Acessibilidade nas escolas públicas é um tema que ainda trazem muitas inquietações
para as esferas políticas e principalmente para quem precisa desse acesso, devido a essa necessidade o tema gerador vem ganhando destaque nos dias atuais, refletindo nos espaços de
lazer, trabalho e educação, pois a legislação garante esse direito. O objetivo deste trabalho será
analisar a acessibilidade nas escolas públicas no Brasil e as principais causas que rodeiam essa
asserção, para isso torna - se indispensável a utilização de levantamentos bibliográficos referente
ao tema e a compreensão da legislação. Toda pessoa com deficiência, seja, física, intelectual,
visual ou auditiva, por Lei deve ter direito de igualdade de oportunidade assegurada, conforme a
LDB (Leis de Diretrizes Básica da Educação), a acessibilidade começa desde a fase escolar, principalmente na prática pedagógica e metodologia. Para isso, se faz necessário que a rede regular
de ensino oferece educação a todos, indispensavelmente as crianças com deficiência e durante
o processo de aprendizagem fazer mudanças e adequações a forma de conduzir as aulas e o
modo de relacionar com a turma e a família. A fim de que esse trabalho, torna - se possível dentro
do âmbito escolar será preciso preparo por parte dos educadores e todos os profissionais envolvidos na gestão escolar e incentivos das esferas políticas na formação continuada do professor.

Palavras-chaves: Acessibilidade; Educação; Família.
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INTRODUÇÃO

A

s políticas públicas devem criar meios para melhoria da inclusão dos alunos que necessitam de acessibilidades, principalmente, nas escolas, já que apesar da importância
desse tema, muitos lugares ainda não têm as adaptações necessárias para atender
esse público. Mediante a essa realidade é necessário garantir o direito de livre locomoção e
acesso, amparado pela Carta Magna, que garante a facilidade desse acercamento nas áreas
de uso público, locais de cultura, lazer e trabalho de maneira independente. A Lei de Inclusão
da Pessoa com Deficiência, nº 13.146/2015, acessibilidade é a possibilidade e condição de
alcance para a utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados
de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2015).
Nas escolas, também são fundamentais que a mesma consigam acolherem todas as crianças com quaisquer tipo de deficiência, com foco de minimizar os impactos causados pela
locomoção e permanência nas instituições, com oferta de qualidade de ensino, mesmo sendo
desafiador, a criança precisa de segurança, acolhimento e não encontrar obstáculos na hora de
aprender, de relacionar com os colegas, pois qualquer impacto negativo pode influenciar em
sua vida e tirar o interesse da mesma para aprender. Todos têm direito de viver livremente como
consta no artigo 5º da Constituição Federal (1988). Atualmente, “a acessibilidade é vista como
um meio de possibilitar a participação das pessoas nas atividades cotidianas que ocorrem no
espaço construído, com segurança, autonomia e conforto” (MORAES, 2007).
A Constituição Federal, no artigo 23, inciso II, estabelece normas de proteção às pessoas com
deficiência, atribuindo competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios e diz
respeito à proteção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Além disso, estabelece
que a lei disporá sobre normas de construção e adaptação dos logradouros e dos edifícios de
uso público a fim de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência (CF, art. 227, § 2º
e art. 244). A Norma Técnica NBR 9050/2015, editada pela ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) que é apresentada como fonte de orientação para acessibilidade em edificações na construção ou reforma, ou seja, possui embasamento no desenho universal que visa
à criação de ambientes livres de barreiras e de fácil utilização, por qualquer tipo de pessoa. A
cidade deve ser planejada para o convívio e a inter - relação de todos os cidadãos, dentre eles,
as pessoas com deficiência. Maricato (2000), deve acontecer não apenas no plano teórico ou
“plano - discurso”, mas também na operacionalização ou gerenciamento da cidade, sendo que
um não pode se dissociar do outro. Em muitos lugares, a deficiência ainda gera grandes esbarro,
já que, a mesma é tratada como um fardo, prejudicando as pessoas que convivem nessa condição. Será preciso, mudar essa realidade e tornar os lugares acessíveis e prazeroso trazendo o
bem-estar físico e mental para todos.
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A escola tem um papel muito importante na promoção da inclusão social, pois atua diretamente
com o público infantil, já que, quanto mais preparada e adaptada para receber as crianças, mais
contribuirá para a construção de um mundo melhor, com o apoio e a integração dos alunos, pais
e professores. Maricato (2002), ainda comenta a importância de se estabelecer as condições de
igualdade: Os excluídos passam a sujeitos políticos que participam diretamente das decisões e
que podem, portanto, exercer algum controle sobre o Estado que se torna mais próximo e mais
transparente. Rompe-se também com o indefectível clientelismo político, embora isso dependa
do grau de democracia exercida no processo, pois o risco da cooptação está sempre presente.
Trata-se de um impacto amplo na vida da cidade e de seus habitantes, que contribui para construir um novo modo de gestão dos problemas e interesses locais (MARICATO, 2002, p. 190).
O Objetivo deste trabalho será analisar se verdadeiramente a acessibilidade nos espaços
educacionais é ofertado para todos, garantindo condições e habilidades individuais para as
crianças, para isso, será necessário estudos de normas e leis vigentes e verificar se estão sendo
efetivadas, principalmente nas escolas. A coordenadora geral da política de acessibilidade na
escola da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi),
do MEC, disse que as modificações são importantes porque a escola deve ser pensada como
um espaço que acolhe não apenas os estudantes, mas membros de toda a comunidade que
podem ou não possuir algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida (MARICATO, 2000).
A Resolução nº 19 revogou, o objetivo do ministério que é realizar adequações arquitetônicas
para favorecer a igualdade de condições de acesso nessas instituições de ensino a todas as
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O novo documento também vai aprimorar a
execução do programa por meio de alterações nos procedimentos de adesão e monitoramento
da aplicação das verbas, acelerando os repasses e conclusão dos projetos (MARICATO, 2000).
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A reabilitação torna a pessoa novamente capaz de desempenhar suas funções ou outras
Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, consi- diferentes das que exercia, se estas forem adequadas e compatíveis com a sua limitação.
dera-se

TIPO DE DEFICIÊNCIAS

I - deficiência - toda perda ou anormalidade
de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para
o desempenho de atividade, dentro do padrão
considerado normal para o ser humano;
II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de
tempo suficiente para não permitir recuperação
ou ter probabilidade de que se altere, apesar
de novos tratamentos; e
III - incapacidade - uma redução efetiva e
acentuada da capacidade de integração social,
com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a
pessoa portadora de deficiência possa receber
ou transmitir informações necessárias ao seu
bemestar e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

A denominação utilizada para se referir às
pessoas com alguma limitação física, mental
ou sensorial assume várias formas ao longo
dos anos. Utilizavam-se expressões como “inválidos”, “incapazes”, “excepcionais” e “pessoas deficientes”, até que a Constituição de
1988, por influência do Movimento Internacional de Pessoas com Deficiência, incorporou a
expressão “pessoa portadora de deficiência”,
que se aplica na legislação ordinária. Adota-se, hoje, também, a expressão “pessoas com
necessidades especiais” ou “pessoa especial”.
Todas elas demonstram uma transformação de
tratamento que vai da invalidez e incapacidade
à tentativa de nominar a característica peculiar
da pessoa, sem estigmatizá-la. A expressão
“pessoa com necessidades especiais” é um
gênero que contém as pessoas com deficiência, mas também acolhe os idosos, as gestantes, enfim, qualquer situação que implique tratamento diferenciado. Igualmente se abandona
a expressão “pessoa portadora de deficiência”
com uma concordância em nível internacional,
visto que as deficiências não se portam, estão
com a pessoa ou na pessoa, o que tem sido
motivo para que se use, mais recentemente,
conforme se fez ao longo de todo este texto, a
forma “pessoa com deficiência”. Esta é a denominação internacionalmente mais freqüente,
conforme demonstra Romeu Kazumi Sassaki.

Deficiência habilitada: Aquela que concluiu
curso de educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior,
com certificação ou diplomação expedida por
instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado
de conclusão de processo de habilitação ou
reabilitação profissional fornecido pelo INSS.
Considera-se, também, pessoa portadora de
deficiência habilitada aquela que, não tendo
se submetido a processo de habilitação ou reA falta de apoio e aprimoramento faz com
abilitação, esteja capacitada para o exercício
que a deficiência torna - se uma doença crôda função (art. 36, §§ 2º e 3º, do Decreto nº
nica é um problema na vida das pessoas que
3.298/99).
necessitam de algum tipo de acessibilidade.
Deficiência reabilitada: Entende-se por re- Por esse motivo, se fez necessário a inclusão
abilitada a pessoa que passou por processo social com o objetivo de contribuir uma nova
orientado a possibilitar que adquira, a partir da sociedade, por meios de transformações nos
identificação de suas potencialidades laborati- ambientes, procedimentos técnicos e princivas, o nível suficiente de desenvolvimento propalmente na conscientização da população.
fissional para reingresso no mercado de trabalho e participação na vida comunitária (Decreto A construção da escola inclusiva, é primordial, desde a educação infantil, devem pennº 3.298/99, art. 31).
sar em seus espaços, tempos, profissionais,
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recursos pedagógicos entre outros, voltados
para a possibilidade de acesso, permanência
e principalmente o desenvolvimento pleno do
alunos com deficiências, visto que, em virtude
de suas particularidades, apresentam necessidades educacionais. Dessa forma, implementar a acessibilidade significa viabilizar espaços
livres favoreçam a locomoção e a autonomia
das pessoas indistintamente. A legislação para
promoção à acessibilidade (Lei 10.098/2000 e
o Decreto 5.296/2004) ainda não é cumprida
e, mais recentemente a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 15.146/2015) traz
prazos curtos para aplicação dos dispositivos
legais. Existem vários tipos de deficiência física, iremos citar algumas relacionadas à acessibilidade:

Ostomia - intervenção cirúrgica que cria um
ostoma (abertura, ostio) na parede abdominal
para adaptação de bolsa de fezes e/ou urina;
processo cirúrgico que visa à construção de
um caminho alternativo e novo na eliminação
de fezes e urina para o exterior do corpo humano (colostomia: ostoma intestinal; urostomia:
desvio urinário);
Paralisia Cerebral - lesão de uma ou mais
áreas do sistema nervoso central, tendo como
conseqüência alterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental;

Nanismo - deficiência acentuada no crescimento. É importante ter em mente que o conceito de deficiência inclui a incapacidade relativa, parcial ou total, para o desempenho da
atividade dentro do padrão considerado norPARA MELHOR ENTENDIMENTO,
mal para o ser humano. Esclarecemos que a
SEGUEM-SE ALGUMAS DEFINIÇÕES
pessoa com deficiência pode desenvolver atiAmputação - perda total ou parcial de um deter- vidades laborais desde que tenha condições e
minado membro ou segmento de membro;
apoios adequados às suas características.
Paraplegia - perda total das funções motoras
dos membros inferiores;
Deficiência auditiva: É a perda bilateral, parParaparesia - perda parcial das funções motoras cial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas freqüências de
dos membros inferiores;
500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (Decreto
Monoplegia - perda total das funções motoras nº 5.296/04, art. 5º, §1º, I, “b”, c/c Decreto nº
de um só membro (inferior ou superior);
5.298/99, art. 4º, II).
Monoparesia - perda parcial das funções motoras de um só membro (inferior ou superior);

Deficiência visual: De acordo com o Decreto
nº 3.298/99 e o Decreto nº 5.296/04, conceiTetraplegia - perda total das funções motoras tua-se como deficiência visual: Cegueira - na
qual a acuidade visual é igual ou menor que
dos membros inferiores e superiores;
0,05 no melhor olho, com a melhor correção
Tetraparesia - perda parcial das funções motoras óptica; Baixa Visão - significa acuidade visual
dos membros inferiores e superiores;
entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica;
Triplegia - perda total das funções motoras em
três membros;
Os casos nos quais a somatória da medida
Triparesia - perda parcial das funções motoras do campo visual em ambos os olhos for igual
em três membros;
ou menor que 60°; Ou a ocorrência simultânea
de quaisquer das condições anteriores. ResHemiplegia - perda total das funções motoras de saltamos a inclusão das pessoas com baixa vium hemisfério do corpo (direito ou esquerdo);
são a partir da edição do Decreto nº 5.296/04.
Hemiparesia - perda parcial das funções motoras As pessoas com baixa visão são aquelas que,
de um hemisfério do corpo (direito ou esquerdo); mesmo usando óculos comuns, lentes de con453
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tato, ou implantes de lentes intraoculares, não
conseguem ter uma visão nítida. As pessoas
com baixa visão podem ter sensibilidade ao
contraste, percepção das cores e intolerância
à luminosidade, dependendo da patologia causadora da perda visual.
Deficiência mental: De acordo com o Decreto
nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/04,
conceitua-se como deficiência mental o funcionamento intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos 18 anos
e limitações associadas a duas ou mais áreas
de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais;
utilização dos recursos da comunidade; saúde
e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e
trabalho. (Decreto nº 5.296/04, art. 5º, §1º, I,
“d”; e Decreto nº 3.298/99, art. 4º, I).
Deficiência múltipla: De acordo com o Decreto nº 3.298/99, conceitua-se como deficiência
múltipla a associação de duas ou mais deficiências (SINCORDE).

O Secadi é um programa escola acessível,
articulado com o FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação), autarquia federal vinculada ao ministério. Alguns recursos
financeiros são destinados as escolas públicas
para ações de adequação arquitetônica, de sanitários, alargamento de portas e vias de acessos. Visando um espaço mais adaptável para
essas crianças. No intuito de estimular e envolver a todos dentro do mesmo espaço escolar
(MORIN, 2011).
O papel do professor é essencial para conhecer as potencialidades e as limitações das
crianças e focar e preparar aulas que merecem mais atenção, tornando o aprendizado
mais eficiente e confeiçoar os educandos para
a vida adulta, de forma que se tornam pessoas capazes de exercer a cidadania e respeito
as diferenças. Adequar os espaços escolares é
extremamente importante, nas escolas infantis
é recomendado que pelo menos 1% das carteiras sejam especiais para cadeirantes, adotando rotinas que facilitam a vida diária dessas
pessoas, além de ser de suma importância a
área da higiene, vestuário e alimentação. Com
essa atuação a escola contribuiu para o desenvolvimento acadêmico dos alunos com deficiência mediante os processos de educação
formal e, como era de se esperar, sem atingir a
normalização, pois a diferença é uma condição
inerente à condição de humano e a aceitação
deste valor é um imperativo inquestionável. Morin (2011, p. 49-50) apresenta esse princípio.

Todos esses tipos de deficiência causam alterações (completas ou parciais) em uma ou
mais áreas do corpo humano, comprometendo
a função física. A Norma de Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050:2015) determina que escolas brasileiras públicas e privadas
devem ser acessíveis. A obrigatoriedade visa
ao desenvolvimento da cultura de valores inclusivos na rede de ensino e traz diversos be- Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de
unidade da espécie humana não apague a ideia de dinefícios

A ESCOLA ACESSÍVEL
A Constituição Federal Brasileira, no Artigo
208, prevê que é dever do Estado prover o
amparo educacional especializado às pessoas
com deficiência, principalmente na rede regular de ensino. Mediante a esse fato concluímos
que todas as crianças e adolescentes têm direito à educação com qualidade mesmo havendo algum tipo de deficiência visual, motora
ou intelectual.
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versidade, e que a da sua diversidade não apague a da
unidade. Há uma unidade humana. Há uma diversidade
humana. A unidade não está apenas nos traços biológicos da espécie Homo sapiens. A diversidade não está
apenas nos traços psicológicos, culturais, sociais do ser
humano. Existe também diversidade propriamente biológica no seio da unidade humana; não apenas existe
unidade cerebral, mas mental, psíquica, afetiva, intelectual; além disso, as mais diversas culturas e sociedades
têm princípios geradores ou organizacionais comuns. É
a unidade humana que traz em si os princípios de suas
múltiplas diversidades. Compreender o humano é compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade
na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo,
a multiplicidade do uno (MORIN, 2011, P. 49-50).
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O educador tem diversos desafios para superar quando
tem crianças com deficiência dentro da sala, o papel
dele não será apenas incluir o aluno dentro do âmbito
escolar será preciso também realizar atividades que podem ser realizadas com equipamentos especiais para
locomoção, mudando suas formas de abordagem, entre essas podemos salientar que o educador poderá
sentar para falar com um alunos cadeirante, para que
a mesma não se incomoda olhando para cima durante
muito tempo. Não se apoiar nas muletas ou nas cadeiras de rodas, já que, o excesso de peso pode tornar
desagradável ao aluno. Fazer perguntas como: se deseja algo, sem forçar a ajuda, deixar ele a vontade para
tentar superar seus desafios entre outras atitudes que
permite o aluno se sentir motivado (MORIN, 2011, P.
49-50).

A LDB define a educação infantil como primeira etapa da educação básica que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança
até seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social. Segundo Mendes (2010, p. 47 - 48):
Os primeiros anos de vida de uma criança têm sido considerados cada vez mais importantes. Os três primeiros
anos, por exemplo, são críticos para o desenvolvimento
da inteligência, da personalidade, da linguagem, da socialização, etc. A aceleração do desenvolvimento cerebral durante o primeiro ano de vida é mais rápida e mais
extensiva do que qualquer outra etapa da vida, sendo
que o tamanho do cérebro praticamente triplica neste período. Entretanto, o desenvolvimento do cérebro é muito
mais vulnerável nessa etapa e pode ser afetado por fatores nutricionais, pela qualidade da interação, do cuidado e da estimulação proporcionada à criança (MENDES,
2010, p. 47 - 48).

De acordo com a preparação pedagógica,
o aluno que apresentar deficiência mental, poderá apresentar maior ou menor dificuldade no
cumprimento do processo de aprendizagem. Os
educadores precisam conhecer o aluno para
conseguir preparar suas aulas e atender as necessidades desses educandos. Após analisar o
grau de condições das crianças é interessante
propor atividades adequadas à capacidade de
aprendizagem da criança, para evitar que não
sejam mais exigentes que a capacidade do mesmo. A gestão escolar deverá propor o aperfeiçoamento dos professores para lidar com essas
crianças, buscando orientações e subsídios, no
momento em que o educador encontra maiores
dificuldades (MENDES, 2010, p. 47 - 48).

A escola e a classe destinadas à educação
especial tem como meta a normalização do sujeito da formação de se assemelhar o máximo
possível com os sujeitos normais, para então,
poderem ser integrados ao convívio comum.
Essa meta, além de negar a condição de diferença e estabelecer parâmetros homogêneos
de desenvolvimento, como se isso fosse possível, descaracterizou o papel da escola. De instituição responsável pela formação das novas
gerações, difundindo o conhecimento elaborado pela humanidade ao longo do tempo, passou a ter como foco principal, e na maioria das
vezes, único, a modificação do aluno com deficiência através da reabilitação de funções ou
da habilitação para o desempenho de funções
inexistentes em virtude da deficiência (MENDES, 2010, p. 47 - 48).
A família é de extrema importância para colaboração na acessibilidade escolar, principalmente na fase da adaptação, somente assim,
o educador conseguirá um ponto inicial para
uma relação melhor com o aluno e esse contato entre a instituição escolar e família deve ser
contínuo.
Entre outros aspectos, os autores enfatizam que líderes de todos os níveis (estado, município, escola)
têm um papel ativo mobilizando e motivando os participantes, estabelecendo direção, apoiando mudanças e
compartilhando decisões. Referem-se a uma visão clara, bem definida entre os administradores, professores,
especialistas, estudantes e famílias, de que o futuro da
escola deveria ser um senso comum (THOMAS, KORINEK E MCLAUGHLIN, 1999).

A escola por sua vez, precisa estar atenta algumas formas de agir, perante uma limitação
por deficiência intelectual, entre elas podemos
ressaltar: agir naturalmente, a criança deve ser
tratado como criança; se for adolescente, como
adolescente, e assim por diante; não ignorar
sua presença, cumprimentos, acenos e despedidas são bem-vindos e contribuem para uma
maior aproximação com o aluno; conversar sobre tudo, pois as limitações não tiram a vontade de participar de diálogos e brincadeiras,
evitar superproteção, para que a mesma não
se sinta inferior ou incapaz, jamais subestimar
455
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a inteligência, já que, cada indivíduo tem seu manter a concentração:
próprio tempo para aprender. O processo pode
levar mais tempo, mas sempre será benéfico O atendimento educacional especializado disponibiliza
(THOMAS, KORINEK E MCLAUGHLIN, 1999). programas de enriquecimento curricular, o ensino de
Além disso, o material didático são indispensáveis, a acessibilidade arquitetônica, permite
prover acessibilidade na sinalização e comunicação. Trabalhar em conjunto, permite aos
alunos que têm alguma dificuldade fazerem
uso do ambiente escolar com mais liberdade,
oferecendo mais conforto e segurança, o que
também se torna um estímulo para a continuidade dos estudos. Os recursos didáticos, metodológicos e instrucionais precisam contemplar todos os tipos de comunicação (verbal,
oral, visual, escrita, gestual, sonora etc.) com
uso de material concreto e tangível; gráficos,
desenhos, imagens e outros materiais em tinta devem ter versão ampliada e em relevo,
a fim de viabilizar a escolarização de alunos
com baixa visão; bibliotecas e demais espaços educativos devem prover equipamentos e
programas de computador com interfaces específicas, como impressoras e conversores em
braile, ampliadores de tela e sintetizadores de
voz. A tecnologia permite que o conteúdo educacional fica mais diversificado. Todas essas
possibilidades geram benefícios aos educadores. Muitos deles conseguem deixar a aula
mais interessante e dinâmica, especialmente,
para aqueles grupos que têm dificuldade em

linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologia assistiva, dentre
outros. Ao longo de todo processo de escolarização,
esse atendimento deve estar articulado com a proposta
pedagógica do ensino comum (BRASIL, 2007, p. 16).

Nos dizeres de Sacristán (1995, p.76): A mudança em educação não depende diretamente do conhecimento, porque a prática educativa é uma prática histórica e social que não
se constrói a partir de um conhecimento científico, como se se tratasse de uma aplicação
tecnológica. A dialética entre conhecimento e
ação tem lugar em todos os contextos onde
a prática acontece. E ainda completa que, as
mudanças educativas, entendidas como uma
transformação ao nível das idéias e das práticas, não são repentinas nem lineares. A prática
educativa não começa do zero: quem quiser
modificá-la tem de apanhar o processo “em
andamento”. A inovação não é mais do que
uma correção de trajetória (SACRISTÁN, 1995,
p.76). Embora muitos dos recursos sejam focados no lazer e diversão, é possível aproveitar
suas funcionalidades na hora de criar planos
de aulas e materiais educacionais específicos
para o público infantil que necessita da acessibilidade na escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que mediante as pesquisas realizadas, as crianças com algum tipo de deficiência podem sentir dificuldade para ler, escrever, se locomover ou até mesmo para interagir
com os colegas e nem sempre será uma tarefa fácil nas escolas comum é, por excelência, um
ambiente capaz de formar gerações com concepções diferentes sobre o outro, cidadãos com
experiências singulares de convivência com o que há de mais humano em nós, nossas diferenças.
E as tecnologias, poderá ser uma indispensável ferramenta de inclusão se torna útil para estimular o aprendizado e permitir que todos os alunos participem das atividades propostas. Quando envolve todos os alunos durante as atividades, o preconceito, a discriminação, e estigmatização são comportamentos, que vão se desprendendo da criança, por mais que por muito tempo
esses sentimentos foram aprendidos. A criança pequena, ao adentrar em um espaço escolar em
que as diferenças são bem vindas, vai aprender de forma natural a valorizar o outro por aquilo
que ele é, que é capaz de realizar. Para que acessibilidade na escola seja praticada de forma
eficiente, é fundamental que os jogos, aplicativos ou programas escolhidos tenham como finalidade promover a interação de maneira lúdica. Existem opções que facilitam o desenvolvimento
motor (para movimentos amplos e motricidade fina), ou que aprimoram o exercício da atenção,
paciência e tomada de decisão.
Dessa forma, pensar em mudança de paradigma e em consequente transformação da escola
em inclusiva implica no reconhecimento de que a educação infantil é o primeiro espaço em que
as mudanças devem se efetivar. A construção de um ambiente inclusivo propicia condições para
que todos os envolvidos no processo educacional possam dirigir a atenção sobre si mesmos e
escutar o outro. Como você pôde ver, a acessibilidade na escola é de extrema importância para
garantir boas experiências e a permanência do aluno em sala de aula. Não é à toa que o tema
também deva ser frequentemente discutido no Projeto Político Pedagógico (PPP) e nas demais
reuniões com a comunidade.
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LUDICIDADE VERSUS MUSICALIZAÇÃO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo enfatiza que a ludicidade e a musicalização, na Educação Infantil, devem andar juntas. Afirma-se que Ludicidade versus Musicalização exercem grande influência na cultura, devendo fazer parte do universo das crianças desta faixa etária. Por meio de
uma pesquisa bibliográfica, que fornece referenciais teóricos esclarecedores a respeito de
musicalização e ludicidade, explanando suas consequências na Educação Infantil, entende-se que estas artes são de fato relevantes e necessárias na educação das crianças pequenas, mesmo porque brincadeiras e músicas oferecidas a essas crianças deixam-nas felizes
e motivadas, além de contribuírem em seus aspectos físico, motor, afetivo, social e cognitivo.

Palavras-chaves: Ludicidade; Musicalização; Brincadeira; Educação Infantil; Crianças.
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INTRODUÇÃO

A

música é uma das formas de linguagem e de conhecimento. Todos têm contato contínuo com a música nos vários momentos de seu cotidiano, sendo ela uma companhia
constante por meio do rádio, da televisão, nas propagandas, das canções cantaroladas
pelas pessoas em geral.
Assim, nas situações de convívio social, as crianças mantêm contato com a música, quer por
meio de brincadeiras, quer nas manifestações espontâneas de seus familiares e professores.
Com isso, acabam descobrindo e aprendendo a linguagem musical e suas características.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, apud Brasil, 1998),
a música no contexto da educação infantil se justifica por ser uma das formas importantes da
expressão humana, sendo expressa por meio de conexões do som, silêncio, afeto, da leitura,
vibrações e sensações. Expressam e comunicam sensações, sentimentos e pensamentos, além
de promoverem a interação e a comunicação social. Como as crianças entram em contato com a
cultura musical desde muito cedo, começam a aprender as tradições musicais de seu contexto.
As características e as peculiaridades que possuem as comunidades familiares, os bairros, as
cidades e as regiões, englobam a música e suas diferentes manifestações, nas quais ela é tocada e dançada por todos, concretizando os costumes que envolvem as festividades em geral. Por
isso, é preciso oferecer às crianças variedades de sons e estilos musicais, ritmos, instrumentos
e objetos sonoros; assim como, realces que envolvam ludicidade. As situações de aprendizagem
que despertam e estimulam o gosto das crianças pela musicalização, como o faz a ludicidade,
são muito importantes por atenderem suas necessidades de expressão espontânea nesse campo de experiência (BRITO, 2003).
O lúdico na infância, como: brincar de roda; ouvir música; aprender uma canção; realizar brincadeiras rítmicas com movimentos corporais, acompanhadas de palmas e dos pés batendo;
etc., são exemplos de atividades musicais que muito encantam as crianças. Há diferentes propostas lúdicas que podem ser trabalhadas em música com as crianças, por exemplo: a escuta, a
atenção, a percepção das diferenças e semelhanças e a identificação dos sons. Neste contexto,
a justificativa do tema encontra-se na relevância do assunto, já que todos sabem o quanto uma
criança aprecia o brincar com a música e tudo que envolve essas ações. Há um grande interesse
nas crianças ainda pequenas de unir o brincar com a música.
O objetivo geral é enfatizar que a música, ao ser inserida de maneira lúdica na Educação Infantil, é capaz de despertar emoções, sensações, prazer e bem-estar, estando presente na vida
das crianças em diversas situações. Daí a importância da ludicidade e a musicalização serem
praticadas desde bem cedo, para o ideal desenvolvimento das crianças de zero a cinco anos.
Afinal, o brincar com a música com as crianças pequenas é uma maneira de o professor conquistar mais rapidamente a atenção delas, incentivar o processo de criatividade e melhorar a
oralidade delas, além deixá-las mais felizes e de aproximá-las mais ainda das atividades dadas
na sala de aula.
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Os objetivos específicos buscam enfatizar que todo professor de Educação Infantil deve atuar
com a música e com a ludicidade ao mesmo tempo, oferecendo aos alunos: maior repertório
musical; memória musical; música em diferentes ritmos e instrumentos; exploração dos sons;
ampliação do vocabulário oral. E é cantando; participando de brincadeiras e histórias cantadas;
dançando, imitando e criando gestos corporais e de animais etc. que que o professor faz isto.
A questão é que, na escola de Educação Infantil, ludicidade e música, há tempos, atendem a
vários objetivos alheios às questões próprias da linguagem musical. Dão suporte a vários propósitos na formação de hábitos, atitudes e comportamentos, como: lavar as mãos antes do lanche;
comer toda a comida durante as refeições escolares (“Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer...”); escovar os dentes; respeitar o farol e até mesmo memorizar números, letras
do alfabeto, cores etc., traduzidos em canções. Por isso, há defasagem entre o trabalho realizado
com a música e as demais áreas do conhecimento, evidenciado por atividades de reprodução e
imitação em detrimento de atividades voltadas à criação e à elaboração musical.
O pressuposto é que as crianças devem entrar em contato com a cultura musical desde muito
cedo na escola, porque ela está presente nas diversas situações da vida humana e lhes é familiar desde o ventre de suas mães. Por meio da música, as crianças da Educação Infantil aprendem suas tradições e folclore, além de se sentirem felizes. Afinal, a música é uma linguagem
e forma de conhecimento, excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio,
da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de ludicidade e integração social
(KRUTTER, 2013).
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A MÚSICA E SUA IMPORT NCIA NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Conforme Gardner (1994, p. 78): “de
todos os talentos com que os indivíduos
podem
ser
dotados,
nenhum
surge
mais cedo do que o talento musical”.

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Por meio da Constituição Federal (CF), de
1988, as creches, agora chamadas de Centros
de Educação Infantil (CEI) assumiram uma nova
reputação, tornando-se um dever do Estado
e um direito da criança. A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996,
estabeleceu que a Educação Infantil está na
faixa etária entre zero e cinco anos. Também
municipalizou a Educação Infantil, garantindo
caráter pedagógico e especificidade do
trabalho adaptados às crianças menores.

De acordo com Loureiro e França
(2005), o estímulo musical produz reações
neuropsicológicas específicas, essenciais
ao processo de aprendizagem durante o
desenvolvimento do Sistema Nervoso da criança,
acompanhando-a por toda sua vida. A música
Em 1998, o Conselho Nacional de Escola,
motiva e mobiliza o desenvolvimento da atenção,
memória, comunicação, habilidades motoras, diante das bases lançadas, deixou para os
amadurecimento emocional e socialização. professores de Educação Infantil alcançar
a qualidade. Isso consiste numa proposta
Segundo Louro, Alonso e Andrade educacional que respeita a criança como
(2006), a musicalização desenvolve todos criança, e que todo professor deve procurar
os aspectos psicomotores necessários à tornar real o que os documentos oficializaram,
aprendizagem significativa tanto musical como a educação em arte musical.
como outra qualquer. O desenvolvimento
Nas escolas públicas, principalmente, a
depende das vivências com o mundo externo
e a relação corpo-movimento, essenciais educação musical se restringe às datas
ao amadurecimento global das crianças. comemorativas, à formação de hábitos e à
memorização de conteúdos. Isso fragmenta o
Para os autores acima, o processo de trabalho e priva a criança da construção musical.
aprendizagem também necessita de um Além disso, basta os alunos começarem
organismo saudável e, nesse caso, as a brincar de batucar que seus professores
explorações de sons ambientais estimulam a os mandam parar de “fazer barulho”.
audição e o desenvolvimento psicomotor; pular
Apesar do não cumprimento prático e social
na pulsação da música ajuda no equilíbrio
dinâmico, na noção espacial e no tônus e das referências para a Educação Infantil no
tocar instrumentos de percussão auxilia na que tange à arte musical, vive-se um tempo
lateralização, orientação espacial e temporal etc. de retomada de discussões sobre o assunto e
até efetivações de leis que garantem inclusão
Muszkat (2000) afirma que a música afeta o social de crianças no direito à educação
funcionamento do cérebro e provoca alterações em arte musical (MATTOS JÚNIOR, 2013).
fisiológicas desde a modulação da frequência
De acordo com Dhome (2004), o ambiente
cardíaca, dos ritmos respiratórios, dos ritmos
sonoro
e a presença da música em diferentes
elétricos cerebrais, dos ciclos de sono e vigília,
e variadas situações do cotidiano fazem com
até a produção de vários neurotransmissores
que as crianças iniciem seu processo de
relacionados à recompensa, ao prazer e musicalização de forma intuitiva. Do primeiro
ao aprender. Por isso, é normal as crianças ao terceiro ano de vida, os bebês ampliam
expressarem as emoções com mais facilidade ludicamente os modos de expressão musical
por meio da música do que pelas palavras. pelas conquistas vocais e corporais. A
expressão musical das crianças nessa fase é
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caracterizada pela ênfase nos aspectos intuitivo
e afetivo e pela exploração (sensório-motora)
dos materiais sonoros (KRUTTER, 2013).
As crianças integram a música às demais brincadeiras
e jogos: cantam enquanto brincam, acompanham
com sons os movimentos de seus carrinhos,
dançam e dramatizam situações sonoras diversas,
conferindo “personalidade” e significados simbólicos
aos objetos sonoros ou instrumentos musicais e
à sua produção musical (GORDON, 2000, p. 12).

O AUXÍLIO DO PROFESSOR
Segundo Soares (2008), quanto à escuta,
sensibilidade e atenção das crianças em
relação à música, deve o professor levá-las
a um passeio pela área externa da escola
ou a um parque da escola que esteja longe
da sala de aula, para que elas escutem os
ruídos do ambiente, chamando-lhes a atenção
para os ruídos de motor de carro; canto de
passarinhos; conversas de pessoas e demais
barulhos e sons. Com isso, o professor testa as
crianças para saber se elas identificaram cada
um dos sons, pedindo para elas dizerem se o
som é de carro, avião, pássaro, conversa ou
do andar de alguém. É interessante também
que a criança se movimente na direção da
fonte sonora, para saber de onde ela vem.

Conforme Gordon (2000), os conteúdos
podem ser tratados em contextos que incluem
a reflexão sobre os aspectos referentes
aos elementos da linguagem musical.
Nesse caso, a presença do silêncio como
elemento complementar ao som é essencial
à organização musical. Ouvir e classificar os
sons quanto à altura, valendo-se das vozes
dos animais; dos objetos e máquinas; das
brincadeiras que envolvem os instrumentos
Deve ainda o professor, pedir às crianças
musicais;
comparando,
estabelecendo
relações e, principalmente, lidando com essas que ao escutarem um ritmo, se expressem
informações em contextos de realizações com as mãos e os pés, batendo palmas,
musicais, pode acrescentar, enriquecer e marcando o passo etc. ou simplesmente
transformar a experiência musical das crianças.
se movimentar, espontaneamente, quer
Segundo Kruter (2013), na Educação Infantil, lentamente quer rapidamente etc.; emitem
dentre muitas outras coisas, o professor pode sons de: animais (latidos, miados, grunhidos
propor jogos de improvisação que estimulam etc.), do corpo humano e de instrumentos
a memória auditiva e musical, assim como (tambores, chocalhos, guizos) e objetos
a percepção da direção do som no espaço. (garrafas, tampas, sucatas de plástico.
Deve também observar o que e como
cantam as crianças, tentando aproximar-se,
A criança por natureza gosta de música,
ao máximo, de sua intenção musical. Neste
brinquedo, poesia, por isso é importante levar até
caso, após a fase de definição dos materiais,
ela o que lhe interessa e o que já conhece e está
a interpretação do trabalho poderá guiar-se
presente nas suas brincadeiras, no canto de ninar
pelas imagens do livro, que funcionará como
(acalanto), e em diversas atividades realizadas
uma partitura musical. Os contos de fadas;
pelas crianças de modo geral (BRITO, 1999, p. 13).
a produção literária infantil, assim como as
criações do grupo, são ótimos materiais para
o desenvolvimento dessa atividade que poderá
Conforme Brito (1999), à medida que as
utilizar-se de sons vocais, corporais, produzidos
por objetos do ambiente, brinquedos crianças da Educação Infantil crescem e ampliam
sonoros e instrumentos musicais. Afinal, seu domínio sobre seus movimentos, o modo
de expressão característico dessa faixa etária
A socialização infantil precisa ser compreendida integra gesto, som e movimento. Afinal: “o fazer
como social e coletiva, pois o desenvolvimento de musical acontece quando há interação entre a
apropriação de sua cultura se dá na interação com os música e o Ser” (BRITO, 1999, p. 14). Por isso,
outros. A criança entra no sistema social ao interagir
a partir dos dois anos de idade as brincadeiras
e negociar com os outros, estabelecer compreensões
que se tornam conhecimento social, que ela constrói com movimento são fonte de prazer, alegria e
continuamente e em conjunto (GOÉS, 2009, p. 4). possibilidade efetiva para o desenvolvimento
motor e rítmico, sintonizados com a música.
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Embora a música seja cultura, sendo
feita com as experiências de alguns povos,
crianças indígenas, quilombolas e crianças
de comunidades musicais, como os filhos
de integrantes de grupos de manifestações
culturais quando representam o Boi Bumbá, as
Congadas, os Maracatus, os Siriris, as Escolas
de Samba, é importante enfatizar também que
[...] para a maioria das pessoas, incluindo os educadores
(especializados em música 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).

O DESENVOLVIMENTO DAS
CRIANÇAS
Na Educação Infantil, a música ajuda
bastante no desenvolvimento da coordenação
motora, pois as crianças ao explorarem
seus corpos e se movimentarem com as
danças, acabam conhecendo melhor suas
partes, separadamente. As vivências dos
movimentos corporais produzidos pelo brincar
com a música, ajuda-as no crescimento. E
assim por diante, o brincar com a música
promove o desenvolvimento da memória
musical, da linguagem oral, do vocabulário
e da percepção auditiva. Também enriquece
a cultura popular, pelo conhecimento de
canções e brincadeiras populares, folclore,
cantigas de ninar, diferenciação de sons
(agudos e graves, grossos e finos). Enfim,
Em todas as culturas as crianças brincam com música,
jogos e instrumentos musicais que são transmitidos
por tradição oral, persistindo nas sociedades urbanas
nas quais a formação da cultura de massa é muito
intensa, pois são fontes de vivências e desenvolvimento
expressivo musical (BRASIL, RCNEI, 1998, p. 17).
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LUDICIDADE E MUSICALIZAÇÃO NOS
BERÇÁRIOS I E II
De acordo com Soares (2008), os sons são
familiares aos bebês desde que eram fetos,
quando já ouviam sons interiores e exteriores.
No sexto mês de gestação os bebês já
ouvem quase igual aos adultos. Assim, eles
reagem como ouvintes em potencial aos sons,
conseguindo se lembrar dos sons ouvidos
quando ainda eram fetos e demonstrando
preferências musicais por esses mesmos sons.
O fato de os bebês de pais músicos se
revelarem depois com potencialidades musicais,
decorre exatamente deles, desde muito cedo,
estarem imersos em um ambiente musical.
Por isso, para o bebê, a música se torna um
elo afetivo com os pais e, depois de nascidos,
eles reagem com movimentos corporais e com
produção sonora aos sons que ouvem. Assim,
os bebês ouvem, discriminam sons e gosta,
principalmente da voz de suas mães (SOARES,
2008). Dessa maneira, a voz humana exerce
importante influência na vida do bebê através
do manganês, da canção de ninar etc.
O “Manganês” são modificações adaptativas da fala que
os adultos utilizam para se dirigem aos bebês. Por meio
delas os bebês captam ritmo, modulações melódicas,
intensidade etc ... E a canção de ninar tem a sua
importância por estar repleta de elementos musicais,
para acalmar os bebês e por estabelecer uma interação
forte entre mãe e filho (MATTOS JÚNIOR, 2013, p. 81).

Os primeiros sons emitidos pelos bebês
são: gritos, choros, balbucios, grunhidos etc.
Eles manifestam o seu estado de humor pelos
proto-ritmos, os sons diferentes que antecedem
a fala. São eles que dão forma ao ritmo
primário dos bebês e servem de base para
o surgimento da palavra. Assim, balbucios e
explorações vocais constituem a primeira etapa
evolutiva da linguagem dos bebês e servem
de base para a aprendizagem da música.
Eles podem ser musicais e não musicais e se
manifestam nessa mesma ordem. O musical
aparece entre o segundo e o oitavo mês e
antecede a fala. Geralmente é uma resposta
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a uma música que os bebês ouvem, formada crianças inibidas; criar fantasias e ensinar aos
por poucas sílabas, ritmo simples e pausas pequeninos algumas músicas e danças típicas
para respirar (MATTOS JÚNIOR, 2013). de carnaval e de festas juninas, cedendo-lhes
alguns instrumentos próprios dessas festas,
A exploração sonora dos bebês, por meio como os tambores e as sanfonas; utilizar a flauta
dos balbucios musicais, depende do contexto para audições instrumentais; socializar por meio
sonoro-musical em que estão inseridos. É que da música; explorar alguns instrumentos de
os bebês respondem de variadas maneiras aos pequena percussão como: guizos, chocalhos,
estímulos musicais: acompanham o som com os caxixis, castanholas, tambores (BRITO, 2003).
olhos, balançam o corpo etc. Bebês de alguns
meses de idade podem identificar variações em
Como recursos, o professor poderá utilizar:
melódicas conhecidas. Eles ouvem, percebem, DVDs; instrumentos musicais reais ou
reagem, identificam e associam em contato confeccionados por ele, com sucatas (latas de
com a música. Por isso, os bebês imersos leite, garrafas Pet com pedrinhas dentro...) etc.
em um ambiente lúdico e sonoro, por meio
de suas ações, revelam suas capacidades e
Cabe aos professores de Educação Infantil,
possibilidades de aprendizagem (ILARI, 2002). prepararam atividades em arte musical para os
bebês e observarem bem como eles reagem
Enfim, foram essas informações que as mesmas. Um instrumento de observação
possibilitaram o surgimento dos programas é a filmagem em vídeo. Os professores
de vivências musicais para bebês, com o poderão organizar os bebês em grupos,
objetivo de ampliar o contato musical dos de acordo com a faixa etária. O ideal é que,
bebês e aprofundar os elementos específicos para cada agrupamento haja, no mínimo, um
da arte musical (BRITO, 2003). Neste professor licenciado em música ou não e um
contexto, de acordo com Brito (2003), seguem Assistente Técnico Educativo (ATE). Se não
alguns exemplos de atividades lúdicas que o houver o professor licenciado, dá para fazer
professor poderá desenvolver junto aos seus as atividades sim, mesmo quem ele nem
menores alunos da Educação Infantil: tocar seja um professor especialista em música
diferentes instrumentos musicais (tambor, para esta faixa etária. É que, mesmo sem a
chocalho, pandeiro, flauta, violão, reco-reco, especialização, com boa vontade e preparo,
etc.); cantar músicas de ritmos variados; o professor pode dar atividades musicais,
promover brincadeiras cantadas como “Jacaré brincar com a música junto aos pequenos
vive na lagoa”; “Atirei o pau no gato”; “Tchu e obter sucesso com isso (GÓES, 2009).
tchuê”; respeitando as regras da brincadeira;
promover histórias cantadas como “Seu lobo
As atividades lúdicas em arte musical, claro,
está? ”; imitar gestos conforme a música e devem conter brincadeiras próprias para a idade
dançar espontaneamente; relacionar palavras das crianças (de zero a dois anos), procurando
contextualizadas de músicas com brinquedos, estimular seu desenvolvimento. É bom atentar,
objetos ou imagens; identificar as partes em relação à presença da música, se há restrição
do corpo “Cabeça ombro, joelho e pé” e ao fundo musical de atividades sem relação
“Eu conheço um jacaré”; cantar a música com o sentido de musicalização infantil. Por
“Minhoquinha faz ginastiquinha”; pintar ao som exemplo: um professor pode escolher os dois
de músicas suaves; explorar o som com o corpo; primeiros agrupamentos (de zero a um ano e
confeccionar murais de arte a partir de músicas. 11 meses) e procurar não alterar a rotina com a
qual os bebês estavam acostumados, seguindo
Em relação à ludicidade e a música, o professor assim o horário programado pela Escola.
poderá, quer por meio de atividades, histórias,
fantoches e dramatizações, descontrair as
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Vivenciar música com bebês significa [...] possibilitar,
de forma lúdica, o seu contato com a música por meio
do canto, da dança, tocando instrumentos e até mesmo
ouvindo-a. Essas vivências proporcionam ao bebê os
elementos necessários ao seu desenvolvimento. É que
as vivências musicais podem envolver muitos bebês.
Podem ser feitas em alguns encontros semanais, por
exemplo, de 45 minutos cada um (BRITO, 2003, p. 85).

A princípio, os bebês podem ser reunidos
por idade aproximada e separados em
locais específicos, cada subgrupo com sete
bebês no máximo, por exemplo. Depois,
todos poderão ser reorganizados em dois
grandes grupos de 12 ou mais bebês.
O brincar com a música pode ser realizado
de manhã ou à tarde, mas o período da tarde
talvez seja o mais propício, pois os bebês já
teriam dormido e não ocorreria sonolência entre
eles, não estando chorando, querendo chupeta
ou até mesmo suas mães. As atividades devem
ser especificamente musicais e dadas de forma
lúdica, por meio de brincadeiras musicais,
canto, dança, exploração de instrumentos e
apreciação musical. É óbvio que devem ser
trabalhados vários materiais apropriados à
idade das crianças: bolas coloridas, brinquedos
sonoros, fantoches, chocalhos, guizos,
tambores, pandeiros etc. Assim, os bebês
manuseiam, sugam, jogam os objetos no chão
etc. e todas essas ações acabam sendo muito
importantes para o desenvolvimento deles.

ATIVIDADES LÚDICAS EM MÚSICA
NOS MINI GRUPOS I E II
Quanto às crianças dos dois aos três anos, estas
ampliam os modos de expressão musical pelas
conquistas vocais e corporais. Podem articular
e entoar um maior número de sons, inclusive
os da língua materna, reproduzindo letras
simples, refrões, onomatopeias etc., explorando
gestos sonoros, como: bater palmas, pernas,
pés, especialmente depois de conquistada
a marcha, a capacidade de correr, pular e
movimentar-se acompanhando com a música.
A expressão musical das crianças nessa fase é
caracterizada pela ênfase nos aspectos intuitivo
e afetivo e pela exploração (sensório-motora)
dos materiais sonoros. As crianças integram a
arte musical as demais brincadeiras e jogos:
cantam enquanto brincam, acompanham com
sons os movimentos de seus carrinhos, suas
bonecas, dançam e dramatizam as situações
sonoras diversas conferindo “personalidade “e
significados simbólicos aos objetos sonoros ou
instrumentos musicais e a sua produção musical.

Segundo Beyer (1999), para as crianças
de quatro a cinco anos a escuta de obras
musicais, de preferência, precisa envolver
diversos gêneros, estilos, épocas e culturas,
da produção musical brasileira e de outros
povos e países. As orientações didáticas
nessa faixa etária, quanto ao trabalho com
a audição, poderão ser mais detalhadas,
O repertório utilizado, de preferência,
acompanhando a ampliação da capacidade
deve incluir diversos estilos musicais,
de atenção e concentração das crianças.
principalmente a música popular brasileira e
as músicas do cotidiano escolar das crianças
As canções infantis veiculadas pela mídia,
pequenas. O objetivo é manter o contato com
produzidas pela indústria cultural, pouco
diferentes culturas musicais, ritmos variados
enriquecem o conhecimento das crianças.
e diferentes sonoridades (BEYER, 1999).
As crianças podem perceber, sentir e ouvir,
deixando-se guiar pela sensibilidade, pela
E, por fim, é importante enfatizar que “neuroses”
imaginação e pela sensação de que a música
não devem imperar nesses momentos, ou seja,
lhes sugere e comunica. A produção musical
nada de os adultos se incomodarem com os
de cada região do país é muito rica, de modo
ruídos, com a barulheira que estará na sala de
que é possível encontrar vasto material para o
aula. A alegria das crianças deve prevalecer!
desenvolvimento do trabalho com as crianças.
O contato das crianças com produções
musicais diversas deve, também, prepará467
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las para compreender a linguagem musical
Cabe também ao professor, de acordo com
como forma de expressão individual e coletiva Beyer (1999), pedir para as crianças colocarem
e como maneira de interpretar o mundo. a lata com o som mais grave debaixo da mesa,
a com o som médio sobre a mesa e a que for
Todo professor durante a arte musical na mais aguda em cima da cadeira. Em seguida,
Educação Infantil deve entender que a sequência usando bolinhas de fita crepe, associar cada
de exercícios das crianças de quatro a cinco linha na lousa ao som de uma lata, colocando
anos mostra que o som pode ser grave ou o som mais grave na linha de baixo, o médio
agudo, forte ou fraco, rápido ou lento, dando o na linha do meio e o agudo na linha alta.
primeiro passo rumo à escrita musical. Quando Desta forma, as crianças estarão dando o
se pede para a criança de quatro a cinco anos primeiro passo para entender o que é registro
desmontar as teclas do xilofone e remontá-las sonoro: a passagem do som para sua forma
por ordem de tamanho, ela descobrirá que escrita. Mesmo que pareça impossível para as
peças de tamanhos diferentes emitem sons crianças pequenas, isso é perfeitamente real!
variados. Provavelmente, a diferença entre
eles será tratada como o som “grosso” e o
Assim, o professor deve usar as latinhas para
som “fino”. Assim, cabe ao professor explicar trabalhar outros conceitos importantes na arte
a ela que o “grosso” se chama na verdade musical. Sacudindo uma delas de maneira forte
grave e o “fino”, agudo (BEYER, 1999). ou fraca, ele mostrará a diferença de intensidade
do som; agitando rápida ou vagarosamente,
O professor poderá ainda encher três latas de trabalhará a noção do andamento. Como
leite iguais, uma com pedras, outra com feijão as crianças nesta faixa etária costumam
e outra com arroz, e pedir para seus alunos confundir os dois conceitos e uma pulsação
identificarem qual som é mais grave, qual é rápida tende a ser compreendida como forte,
mais agudo e qual fica na faixa média. Eles o professor deve mostrar-lhes como um som
perceberão que, apesar das latas terem a mesma pode ser fraco (na intensidade) e rápido (no
forma e tamanho, emitem sons diferentes. andamento) ou forte e lento. E com as latinhas
na mão, será a vez dos alunos infantis testarem.

ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES
EM RELAÇÃO À LUDICIDADE E
MUSICALIZAÇÃO
Conforme Dohme (2004), para as
crianças da Educação Infantil, os
conteúdos relacionados ao fazer
musical deverão ser trabalhados
em situações lúdicas, fazendo parte
do contexto global das atividades.
A escuta é uma das ações fundamentais
para a construção do conhecimento
referente ao brincar com a música. O professor
deve procurar ouvir o que dizem e cantam as
crianças, a “paisagem sonora” de seu meio
ambiente e a diversidade musical existente: o
que é transmitido por rádio e TV, as músicas
de propaganda, as trilhas sonoras dos filmes, a
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música do folclore, a música erudita, a música ocorrerão as atividades de música deve ser
popular, a música de outros povos e culturas. dotado de mobiliário que possa ser disposto
e reorganizado em função das atividades a
As marcas e lembranças da infância, os jogos, serem desenvolvidas. O trabalho musical a
brinquedos e canções significativas da vida do ser desenvolvido nas instituições de Educação
professor, assim como o repertório musical das Infantil pode ampliar meios e recursos pela
famílias, vizinhos e amigos, podem integrar o inclusão de materiais simples, aproveitados do
trabalho com música. É importante desenvolver dia a dia ou presentes na cultura da criança.
nas crianças atitudes de respeito e cuidado com
os materiais musicais, de valorização da voz
Os brinquedos sonoros e os instrumentos de
humana e do corpo como materiais expressivos. efeito sonoro são materiais bastante adequados
ao trabalho com bebês e crianças pequenas.
Quanto à organização do tempo, é bom Os vários tipos, como bongôs, surdos, caixas,
enfatizar que cantar e ouvir músicas devem pandeiros, tamborins etc., estão muito presentes
ocorrer com frequência e de forma permanente na música brasileira. Ao experimentar tocar
nas instituições. Podem ser, também, realizados instrumentos como violão, cavaquinho, violino
projetos que integrem vários conhecimentos etc., as crianças poderão explorar o aspecto
ligados à produção musical. A construção de motor, experimentando diferentes gestos e
instrumentos, por exemplo, pode se constituir observando os sons resultantes.É aconselhável
em um projeto por meio do qual as crianças que, além do aparelho de som para ouvir
dos Mini Grupos, por exemplo, poderão: música é interessante gravar e reproduzir a
explorar materiais adequados à confecção; produção musical das crianças. Enfim, fica bem
desenvolver recursos técnicos para a confecção claro o quanto a ludicidade na arte musical
do instrumento; informar-se sobre a origem e é importante na Educação Infantil, afinal:
história do instrumento musical em questão;
vivenciar e entender questões relativas a
acústica e produção do som; fazer música,
por meio da improvisação ou composição,
A música, na educação infantil mantém forte
no momento em que os instrumentos
ligação com o brincar. Em algumas línguas,
criados estiverem prontos (DHOME, 2004).
como no inglês (to play) e no francês (jouer),
Em relação aos jogos e brincadeiras, tornase importante destacar ainda que a música
na Educação Infantil mantém forte ligação
com o brincar. Em todas as culturas as
crianças brincam com a música. Os jogos e
brinquedos musicais da cultura infantil incluem
os acalantos (cantigas de ninar); as parlendas
(os brincos, as mnemônicas e as parlendas
propriamente ditas); as rondas (canções de
roda); as adivinhas; os contos; os romances etc.

por exemplo, usa-se o mesmo verbo para indicar
tanto as ações de brincar quanto as de tocar
música. 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 é fonte
de vivências e desenvolvimento expressivo
musical
(BRASIL, RCNEI, 1998, p. 71).

Os acalantos e os chamados brincos são as
formas de brincar musical característicos da
primeira fase da vida da criança. Os jogos sonoromusicais possibilitam a vivência de questões
relacionadas ao som (e suas características),
ao silêncio e à música. O espaço no qual
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme visto neste estudo, vivências musicais com crianças dão a elas satisfação e alegria,
além de potencializarem o seu desenvolvimento físico, motor, afetivo, social e cognitivo. E é
quando a criança é ainda muito pequena, que se torna mais impactante a influência positivista
da música, para o seu desenvolvimento como ser humano. Assim, é importante criar condições
lúdicas de percepção, criação e expressão musical para os bebês, respeitando sua forma de
interação musical, pois isso é fundamental no trabalho de musicalização infantil.
Os bebês têm intimidade com a arte musical. Eles balançam seu corpo, balbuciam, ficam hipnotizados com os sons agudos, reagem com alegria e curiosidade, exploram instrumentos etc.
Por isso, os adultos que costumam acompanhar os bebês nas atividades lúdicas que envolvem
a musicalização, percebem que o brincar com a música influencia significativamente os bebês e
os beneficiam em seu desenvolvimento global.
As crianças da Educação Infantil mostram-se muito curiosas em relação aos sons, num primeiro momento, para em seguida começarem a se mostrar mais ativas nas atividades musicais,
balançando mais o corpo, bem como explorando, manipulando e descobrindo os diversos sons,
sempre brincando.
As brincadeiras musicais propiciam as descobertas motoras e de movimentos, por isso os
alunos da Educação Infantil mostram-se concentrados nas atividades de apreciação musical
e exploração de instrumentos musicais. Nessas atividades, todos eles demonstram alegria e
prazer tendo ações criativas e inovadoras. Obviamente, o espaço físico deverá ser adaptado à
realização de atividades que envolvam ludicidade e musicalização.
Considera-se, então, que ludicidade e musicalização na Educação Infantil, contribui para o
desenvolvimento geral das crianças; bem como, para a aproximação de culturas musicais diferentes, tornando-as mais sensível à arte musical.
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GORDON, E. Teoria de aprendizagem musical para recém-nascidos e crianças em idade
pré-escolar. Trad. de Paulo Maria Rodrigues. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.

REFERÊNCIAS

ILARI, Beatriz. Bebês também entendem de
música: a percepção e a cognição musical durante o primeiro ano de vida. Revista da Abem,
Porto Alegre, n. 7, p. 83-90, 2002.
KRUTTER, Bernadette. A criança e a música: musicalização de forma intuitiva. Disponível
desde 2013 em: https://pedagogiaaopedaletra.
com/a-crianca-e-a-musica-musicalizacao-de-forma-intuitiva/. Acesso 20 maio 2018.

MATTOS JÚNIOR, Inaldo Mendes de. Música
na creche: possibilidades de musicalização para
bebês. São Luís/MA, monografia de graduação
BRASIL. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da
em Música, 2013.
Educação Nacional n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, 1996.
MUSZKAT, Mauro. Música, neurociência e desenvolvimento humano. Disponível em: http://
______. RCNEI - Referencial Curricular Naciowww.amusicanaescola.com.br/pdf/Mauro_Musnal para a Educação Infantil. Brasília: Ministério
zkat.pdf. Acesso 20 abr 2018.
da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental, 1998.
SOARES, Cíntia Vieira da Silva. Música na creche: possibilidades de musicalização de bebês.
_______. CF - Constituição Federal. Brasília/
Revista da ABEM, Porto Alegre, v. 20, 79-88,
DF,1998.
set. 2008.
BRITO, Teca Alencar. A música na educação
infantil: proposta para uma formação integral da
criança. São Paulo: Peirópolis, 2003.
______. A música na educação infantil. São
Paulo: Ática, 1999.
DOHME, Vânia. Atividades lúdicas na educação: o caminho de tijolos amarelos do aprendizado. Petrópolis/RJ: Vozes, 2004.
GOÉS, Raquel Santos. A música e suas possibilidades no desenvolvimento da criança e
do código linguístico. Florianópolis, vol. 2, n.
1, mai-jun/2009. Disponível em: http://www.
revistas.udesc.br/index.phpudescvirtual/article/1932/1504.
471

Revista Revista
Educar FCE
- 27 ªFCE
Edição
Educar
- 27- Fevereiro/
ª Edição 2020
- Fevereiro/ 2020

Maria Aparecida Dias Pinn

Graduação em Pedagogia pela Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras José A.Vieira (1991); Pós-graduação
em Psicopedagogia pela Faculdade de Taboão da SerraINPG (2004); Professor de Educação Infantil na Prefeitura de
São Paulo.

472

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E AFRICANA: METODOLÓGICA
SOBRE O COTIDIANO ESCOLAR

RESUMO: Ensejando a concretização do reconhecimento da identidade, história e cultura de
um grupo étnico, o presente trabalho possibilitou reconhecimento, igualdade das raízes africanas da nação brasileira. Outrossim, objetivou-se discutir questões relacionadas à inserção
do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, sobre a relevância e necessidade
da aplicabilidade da temática no contexto escolar, na procura por valorizar os sujeitos e sua
cultura. Neste contexto, pensou-se na seguinte questão problema: trabalhar e inseridos no cotidiano da sala de aula para que haja a real inserção do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana? Assim, a pesquisa em questão, utilizou como metodologias: a pesquisa qualitativa e bibliográfica, em revistas, livros e sites que abordavam sobre a mesma ou
temática semelhante. A fundamentação teórica, por sua vez, pautou se na ótica de autores
como: Abreu (2007), Azevedo Neto (2009), Brasil (2003, 2004, 2008), Bittencourt (2004),
Cavalleiro (2005, 2011), Carvalho (2006), Freire (1992), Fonseca (2003), Gomes (2001), Menezes (2002), Rosa (2006), Santos (2005), Santos (1987), dentre outros. A intervenção pedagógica foi, por conseguinte, realizada em sala de aula na “Escola Municipal Paulino Batista
de Araújo”, na qual procurou-se mostrar a Lei 10.639/03 no contexto escolar, na busca por
valorizar o ensino da diversidade cultural afro-brasileira e africana no cotidiano da Instituição
supracitada. Como principais resultados, destacam-se: uma contação de história, com enredo
simples, o tema da inclusão do negro e da diversidade valorizando o negro e sua identidade.
Palavras-chaves: Cotidiano Escolar; História; Cultura Afro-Brasileira; Africana.
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INTRODUÇÃO

O

Brasil é um país do continente americano que recebeu o maior fluxo
de africanos escravizados entre os
séculos XVI e XIX, com negros e mestiços
descendentes da África, que atualmente representam hoje um número muito grande
da população brasileira, onde tiveram uma
notável participação na formação do nosso povo, na sua economia, sua cultura e sua
história, contribuindo de forma decisiva para
modelar a cultura e a identidade brasileira.
A meta deste esboço sobre o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
objetiva a concretização do reconhecimento
e valorização da identidade, história e cultura
de um grupo étnico, que concentra a maior
parte da população brasileira: os negros.
A guisa dessas orientações, têm se constituído incumbências das instituições de ensino, que ofertam cursos na modalidade de
licenciatura e criação de horizontes reais de
planejamento. Contudo, a medida corresponde ao cumprimento das expectativas o
que prescinde o desenvolvimento de unidades de estudos, assim como projetos e programas, com fins à apropriação, de forma
abrangente, sobre o componente curricular.
Vale inferir, que a presente pesquisa é qualitativa e bibliográfica, tendo sido utilizadas
revistas, livros e sites que abordavam sobre
a mesma ou temática semelhante. Uma pesquisa qualitativa, segundo Veal (2011), envolve a coleta de uma grande quantidade de
informações, porém, sobre um pequeno número de pessoas. A informação coletada geralmente não é apresentada de forma numérica.
Para Strauss (2008), a pesquisa qualitativa
pode se referir à investigação sobre a vida das
pessoas, experiências vividas, comportamentos, emoções e sentimentos, também sobre o
funcionamento organizacional e relacionado
também a movimentos sociais. A pesquisa tem
enfoque exploratório, que segundo Dencker
(1998) busca aprimorar ideias e descobrir instituições. Caracteriza-se, também, por possuir
um planejamento flexível, envolvendo em geral

levantamento bibliográfico. Uma pesquisa bibliográfica, por sua vez, é desenvolvida a partir
de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, entretanto
fundamentam o objeto de estudo (GIL, 2009).
Sobre isso, Dencker (1998) afirma que tal pesquisa consiste em utilizar material já elaborado
como livros e artigos científicos. Já Gil (2008)
apresenta que sua principal vantagem reside
no fato de permitir ao pesquisar a cobertura
de uma gama de fenômenos mais amplo do
que aquela que poderia pesquisar diretamente.
Assim sendo, destaca-se o fato de ser necessário discutir sobre a temática de ensino
da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
em prol da comunidade, onde necessitam que
seus professores tenham novos olhares sobre
a questão supracitada, refletindo, direta e indiretamente, nas diversas relações socioculturais
existentes no cotidiano das pessoas, o qual deve
ser baseado no respeito mútuo e na liberdade
de expressão. A pesquisa em questão tem interesse em estudos relacionados com o ensino
de história, em especial a relacionada com a
cultura Africana e Afro-brasileira, com perspectivas de ampliar estudos e possibilitar divulgação sobre a temática em âmbito local e aos que
tiverem acesso ao trabalho em qualquer lugar.
A proposta da aula foi a professora trabalhar com seus alunos através de uma história
os valores, bem como, o tema racismo onde
nos dias de hoje essa temática ainda necessita ser discutida e trabalhada no meio social.
Ao que concerne à relevância acadêmica,
destaca-se o fato de que o material será disponibilizado a outros alunos e pesquisadores que tenham ou queiram ter aproximação
com a questão do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, seja por motivo de conhecimento pessoal, profissional ou
que deseje ampliar estudos sobre a temática.
Outrossim, o material ficará disponível para
quaisquer pessoas através do Sistema da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Diante disso, formulou-se a seguinte questão
problema: quais conteúdos devem ser trabalhados e inseridos no cotidiano da sala de
aula para que haja a real inserção do ensino
da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana?
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igualdade de valorização das raízes africanas
da nação brasileira, sem desprezar outros
grupos étnicos que formam o contingente
O Brasil é um país formado por uma rica cultura, populacional brasileiro, que são os indígenas,
e diferentes povos precisando que a educação europeus e asiáticos (BRASIL, 2004).
seja moldada pela mudança e a transformação,
As raízes africanas, indígenas, europeus e
almejando assim uma estrutura do currículo
voltado, para a realidade do povo brasileiro. asiáticos tiveram sua participação na formação
Assim sendo, a história dos antepassados do da sociedade brasileira, pois contribuíram de
nosso país requer que os educadores façam forma significativa para o desenvolvimento do
uma recriação e integrem seus alunos, de país. A intenção de transformação da educação
modo que possa atender e contemplem as brasileira que procura a valorização da história
abordagens históricas, ao ponto que é urgente e da cultura dos africanos e afrodescendentes
repensar um ensino respaldado pelo respeito às busca eliminar os fatores de exclusão das
matrizes culturais, a partir das quais se construa populações descendentes dos africanos que se
a identidade do educando (BRASIL, 1998). proliferam desde o Brasil colônia (ROSA, 2006).

O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA MBITO ESCOLAR

Assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bemestar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça,
como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social (BRASIL, 1998).

Assim, através do ensino das culturas
os educadores objetiva valorizar a história
desses povos, bem como, a sociedade
diminuir com o preconceito que existe
desde o Brasil colônia. Nesse sentido,
Brasil (PCN, 1998, p. 302), menciona que:

A sociedade atual solicita que se enfrente
a heterogeneidade e que se distingam as
particularidades dos grupos e das culturas, seus
valores, interesses e identidades. Ao mesmo
tempo, ela demanda que reconhecimento
das diferenças não fundamente relações
de dominação, submissão, preconceito
A inserção do estudo de história e cultura ou desigualdade (PCN, 1998, p. 302).
da áfrica e afro-brasileira é uma antiga
É importante que sejam mantidas a
reivindicação do movimento negro, que
contribuiu para elaboração da lei 10639/03: heterogeneidade e as particularidades dos
ao movimento social negro tem-se constituído grupos, valorizando sua identidade, e que os
como um movimento importante na sociedade alunos possam reconhecer essas diferenças. A
brasileira. A história é repleta das ações de relevância do estudo de temas decorrentes da
rebeldia, de luta e libertação da população história e cultura afro-brasileira e africana não se
negra, desde o início da escravidão no restringe à população negra, ao contrário dizem
Brasil. Os quilombos são sinais vivos dessa respeito a todos os brasileiros uma vez que devem
organização e resistência (PAIXÃO,2007, p. 53). educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio
de uma multicultural e pluriétnica, capaz de
O movimento negro lutava por igualdade construir uma nação democrática (CNE, 2004).
Assim os direitos sociais são assegurados
por lei, e importantes para o desenvolvimento
da cidadania, e cabe a escola construir uma
sociedade justa e com valores, respeitando
todos
igualmente
sem
preconceito.
Segundo Paixão (2007, p. 53), traduz que:

entre todos, pela liberdade e pelos direitos
dos que um dia foram escravizados, e por seu
lugar na sociedade. Esses pontos, por sua vez,
referendam a garantia de reconhecimento e
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O estudo de temas decorrentes da cultura
afro-brasileira e africana é relevante porque
assim todos os brasileiros possam conhecer
sua história e exercer a sua cidadania.

conhecer seus costumes e tradições. Entretanto,
existe a preocupação de alguns conteúdos
como “19 de abril” (Dia do Índio); o “13 de maio”
(Abolição da Escravatura) e o “20 de novembro”
(Dia dedicado à Consciência Negra), que são
De um lado os professores de história abordados nas escolas na sala de aula de
queixam-se do desinteresse e apatia de seus forma inadequada, sem atenção a esses temas.
alunos que, distanciados de um passado
orgânico e de uma consciência clara a
A inserção desses conteúdos no currículo
respeito do valor da educação e de suas escolar recebe um degrau otimista. Significa
práxis, perdem-se em meio a um conjunto de despir os conteúdos dos estereótipos
ações cotidianas desprovidas de sentido e não tradicionalmente reproduzidos nos bancos
conseguem estabelecer claras relações entre escolares. Estereótipos que, por sua vez,
aquilo que estudam em termos de conteúdos têm dado continuidade à hegemonia de um
históricos e sua vida real (ABREU, 2007). currículo eurocêntrico, machista, racista e
capitalista. Com efeito, trazer a História e a
O desinteresse e apatia dos alunos com Cultura africana para a sala de aula, revela
relação a história e a cultura afrobrasileira a importância do negro para a formação
e africana, faz com esses não entendam da sociedade brasileira (SANTOS, 2005).
o conteúdo abordado e sala de aula pelo
professor. A escola foi criada como instituição
Ao inserir esses conteúdos no cotidiano
educativa, isto é, para transmitir às novas da sala de aula, os educadores amplia o
gerações elementos culturais necessários para conhecimento de mundo dos alunos, com
a participação na vida social, conforme a divisão relação a história e a cultura afro-brasileira e
do trabalho, do poder e do saber (MENEZES, africana. A escola articula as necessidades
2002). A instituição escolar é um lugar pelo individuais e demanda da sociedade
qual são transmitidos elementos culturais contemporânea ao mesmo tempo, fornece
pelos educadores, onde esse conhecimento escolaridade prepara para o trabalho e a vida
propicia desenvolvimento aos aluno, bem social e política transmitindo preservando
como saber e participação na sociedade. e recriando cultura (FONSECA, 2003).
Para Carvalho (2006, p. 212), traduz que:
As instituições escolares têm o objetivo
No entanto, eles ainda encontram problemas de preparar seus alunos para exercer a sua
no processo de sua plena integração social cidadania e viver em sociedade de forma
e no exercício de seus direitos de cidadania. que possa respeitar e valorizar a sua cultura.
Seria necessária a construção de uma Azevedo Neto (2009, p. 2), afirma que:
aliança negro-branco-indígena pela inclusão
racial, que permitiria a associação entre os
Os parâmetros são de extrema importância
movimentos negros e indígenas na construção que em situações de ensino sejam consideradas
e reconstrução de uma história com eles as contribuições significativas de cultura que
hermanados visando à superação da brutal e não tiveram hegemonia política e, também, que
inaceitável desigualdade étnica hoje existente na seja realizado um trabalho que busca explicar,
sociedade brasileira (CARVALHO,2006, p. 212). entender e conviver com procedimentos,
técnicas
e
habilidades
matemáticas
Os movimentos negros e indígenas na desenvolvidas no entorno sociocultural próprio
construção e reconstrução de uma história,são a certos grupos sociais (NETO, 2009, p. 2).
essenciais porque dessa maneira integra
a sociedade a história de luta, propiciando
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Os parâmetros são imprescindíveis porque
objetiva explicar, entender e conviver os
procedimentos, técnicas e habilidades
desenvolvidas no entorno do âmbito escolar
pelo professor.

As Políticas Públicas e privadas são realizadas no
país, com o intuito de combater a discriminação do
passado, onde muitas pessoas constantemente
sofrem com esse tipo de preconceito.
Assim Santos (1987, p. 16), aponta que:

A multiculturalidade não se constitui na
justaposição de culturas, muito menos no
poder exacerbado de uma sobre as outras,
mas na liberdade conquistada, no direito
assegurado de mover-se cada cultura
no respeito uma da outra, correndo risco
livremente de ser diferente, sem medo de ser
diferente, de ser cada um para si somente
como se faz possível crescerem juntas e não na
experiência da tensão permanente, provocada
pelo “todo-poderosíssimo” de uma sobre as
demais, proibidas de ser (FREIRE, 1992).

É importante considerar a diversidade
cultural interna à nossa sociedade; isso é de
fato essencial para compreendermos melhor
o país em que vivemos. Mesmo porque essa
diversidade não é só feita de ideias; ela está
também relacionada com as maneiras de atuar
na vida social, é um elemento que faz parte das
relações sociais no país. A diversidade também
se constitui de maneiras diferentes de viver,
cujas razões podem ser estudadas, contribuindo
dessa forma para eliminar preconceitos e
perseguições de que são vítimas grupos e
categorias de pessoas (SANTOS, 1987, p. 16).

A cultura é um direito de todos, e através da
multiculturalidade os indivíduos conquistaram
a liberdade, sem medos e poder, e cada uma
apesar de diferente deve ser respeitada e livre.
A sociedade brasileira caracteriza-se por uma
pluralidade étnica, sendo este produto de um
processo histórico que inseriu num mesmo
cenário três grupos distintos: portugueses,
índios e negros de origem africana. Esse
contato favoreceu o intercurso dessas
culturas, levando à construção de um país
inegavelmente miscigenado, multifacetado, ou
seja, uma unicidade marcada pelo antagonismo
e pela imprevisibilidade (MENEZES, 2002).

O grande compromisso dos educadores
é vivenciar a prática pedagógica, desejando
uma educação de qualidade em que todos
possam alcançar a igualdade, a alegria, à
esperança e a liberdade entre os povos. As
práticas desenvolvidas nas escolas suscitam
indagações
pertinentes,
como:
Quais
significados a tais datas são atribuídos e que
lugar ocupam no cenário das preocupações,
percepções e discursos docentes (SILVA, 2004).

Com a origem três grupos distintos:
portugueses, índios e negros de origem
africana, a sociedade brasileira caracteriza pela
pluralidade ética, propiciando a construção de
um país miscigenado. Um conjunto de políticas
públicas e privadas e de caráter compulsório,
facultativo ou voluntário, concebidas com
vista ao combate da discriminação de
raça, gênero etc., bem como para corrigir
os efeitos presentes da discriminação
praticada no passado (GOMES, 2001).

As práticas desenvolvidas no âmbito escolar
são pertinentes, porque a partir destas os
educadores pode desenvolver seu trabalho,
contribuindo para o desenvolvimento da
aprendizagem das crianças. E assim, uma
situação que corrobora para isso é o fato de
os personagens negros que contribuíram para a
formação sociopolítica e cultural do país serem
ignorados ou tratados equivocadamente na mídia
e nos livros escolares (CAVALLEIRO, 2005).
Os personagens negros que tanto contribuíram
para a formação cultural do país, são ignorados
e tratados como indigentes nos livros escolares
e por indivíduos na sociedade. Desse modo,
é importante que os educadores tenham uma
reflexão crítica sobre sua prática pedagógica,
e estejam embasados, para assegurar uma
educação de maneira ética e consciente, bem
como assegurar um ensino de qualidade.
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A APLICAÇÃO DA LEI N. 10.639
Existem vários debates realizados, acerca
da maneira como o professor deve trabalhar a
disciplina de História no cotidiano escolar, sendo
este conteúdo imprescindível que contribui,
para a formação do povo brasileiro e a cultura
Afrobrasileira e Africana. Em consonância com os
documentos oficiais, a Educação das Relações
Étnico Raciais e o estudo de História e Cultura
Afro-brasileira e Africana, têm o seu aporte
obrigatório nos currículos escolares. Devendo
alcançar desenvoltura por meio da veiculação
de conteúdos, competências, atitudes e
valores que agreguem a operacionalização
docente de suas temáticas em sala de aula.
E estes enfoques, que ficarão ao encargo das
deliberações das Instituições de ensino e seu
corpo docente, conforme vem explicitando o
Parecer CNE/CP n. 3/2004 (BRASIL, 2004).
O ensino das Relações Étnico-Raciais e o estudo
de História e Cultura AfroBrasileira e Africana,
tornou-se obrigatório por lei, sendo importante
que o educador trabalhe nos conteúdos,
competências, atitudes e valores em sala de
aula. Para Fonseca (2003, p. 101), relata que:
Nesse contexto sociocultural e educacional
processa-se de forma intensa o debate
acerca dos paradigmas, das relações entre
os padrões e níveis de conhecimento, das
concepções de educação e da escola, o
que evidencia a necessidade de repensar
as práticas pedagógicas dos professores
no
interior
dos
diferentes
espaços
educativos (FONSECA, 2003, p. 101).

O debate acerca dos paradigmas foram
imprescindíveis pois necessitava repensar
sobre
as
práticas
pedagógicas
dos
professores no cotidiano da sala de aula.
A atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN) n. 9.394, de 20
de dezembro de 1996 sofreu significativas
alterações.
Os
estabelecimentos
de
ensino, consoante o Art. 26-A da LDBEN,
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assumiram o estudo da História e Cultura
afro-brasileira e indígena (BRASIL, 2003).
A lei estabelecia a obrigatoriedade da
História e Cultura Africana e dos Afro
Brasileiros no currículo escolar, e em 1996
sofreu significativas alterações em seu
conteúdo incluindo aspectos da formação da
população brasileira e dos dois grupos étnicos.
Da mesma forma, o conteúdo programático
do currículo oficial de ensino incluiu aspectos
que caracterizam a formação da população
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos
(Art. 26-A, §1º) (BRASIL, 2008). Os conteúdos
do currículo incluem aspectos da formação da
sociedade e dos grupos étnicos brasileiros,
destacando as suas características e seus
costumes. Entretanto, para alcançar tal pilar
no ensino, os documentos postulam sobre o
aprofundamento dos estudos relacionados à
temática da Educação das Relações ÉtnicoRaciais. Nesse caso, as exigências incluem a
colaboração das coordenações pedagógicas
(Parecer CNE/CP n. 3/2004), (BRASIL, 2004).
Nos documentos eram exigidos que a equipe
escolar colaborasse com os estudos nos
currículos relacionados as Relações ÉtnicoRaciais. Essa estrutura permite a articulação de
programas de combate à discriminação racial
com projetos de valorização da diversidade
étnica. Um dos seus objetivos é tornar a
multiplicidade de experiências pedagógicas
dessas áreas em modos de renovação nas
práticas pedagógicas (BRASIL, 2004a).
Os projetos e os programas de combate à
discriminação são relevantes, pois contribuem
para que a diversidade e a pluralidade cultural
seja valorizada através das práticas pedagógicas.
a articulação de programas de combate à
discriminação racial com projetos de valorização
da diversidade étnica foram instrumentos
de promoção da cidadania, da valorização,
da diversidade e de apoio às populações.
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Mais do que uma reunião de programas,
a tarefa da nova secretaria é articular as
competências e experiências desenvolvidas,
tanto pelos sistemas formais de ensino como
pelas práticas de organizações sociais, em
instrumentos de promoção da cidadania,
da valorização, da diversidade e de apoio
às populações que vivem em situações
de
vulnerabilidade
(BRASIL,
2004b).
Um dos importantes instrumentos para
promoção da cidadania diz respeito à articulação
e desenvolvimento de projetos pedagógicos,
que os educadores planejam e executam no
âmbito escolar com o apoio da sociedade.
Em conformidade com o § 2o do Art.
26-A da atual LDBEN, “os conteúdos
referentes à história e cultura afro-brasileira
e dos povos indígenas brasileiros serão
ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, em especial nas áreas de educação
artística e de literatura e história brasileiras”.

História Africana não se refere exclusivamente
a ensinar a História em si, como um conteúdo
escolar a mais (BITTENCOURT, 2004).
A escola e a sociedade não estão dissociadas,
e que muitas vezes, existe uma dissociação no
espaço escolar, a família não cumpre com seu
dever de participar da vida estudantil de seu
filho, onde não participa de reuniões escolares,
não se preocupa com as tarefas escolares,
e faz cobranças aos educadores sobre a
educação das crianças, assim, tem percebe
esse distanciamento da família com relação
ao ambiente escolar (BITTENCOURT, 2004).
É justamente com relação aos preconceitos
adquiridos em um processo de informação
distorcida sobre a África e sobre os africanos,
que esta história necessita ser questionada e
ensinada nas escolas. Sendo assim, percebese que as reivindicações propostas tecem
apontamentos para a necessidade de diretrizes
que orientem a formulação de ações empenhadas
na valorização da história e cultura da formação
da sociedade brasileira (BITTENCOURT, 2004).

Os conteúdos acerca da história e cultura
afro-brasileira e dos povos indígenas
brasileiros vim a ser ministrados no currículo
É essencial, por conseguinte, conhecer
escolar, nas áreas de educação artística as raízes que a miscigenaram. Não convém
e de literatura e história brasileira. Assim deixar passar de forma despercebida a
Bittencourt (2004, p. 64), ressalta que: relevância herdada pela cultura africana e
indígena, na proposição de novos rumos para
Para a maioria dos educadores que a educação atual. Portanto, a menção condiz
concordavam com a escolarização das classes com o intuito de criar situações de um ensino
populares, a história a ser ensinada, desde o comprometido com a Educação de Relações
primeiro ano escolar, aos trabalhadores livres Étnico-Raciais positivas, a que tais conteúdos
que emergiram em substituição aos escravos devem conduzir (BITTENCOURT, 2004).
deveriam inculcar da obediência à hierarquia, de
modo que a nação pudesse chegar ao congresso,
modernizando-se segundo o modelo dos
países europeus (BITTENCOURT, 2004, p. 64).
A escolarização das classes escolares estava
direcionada aos indivíduos livres daquela
época, e aos escravos cabia a obediência aos
seus senhores, sem ter direitos a educação.
Assim, tão contundente quanto destacar a base
legal da obrigatoriedade da temática, entendese que seja a assimilação de que o ensino da
479

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema abordado, e os debates acerca do ensino de história, surgiram com o intuito de fazer
uma discussão sobre a importância de se trabalhar na disciplina de história Cultura Afro-Brasileira e Africana na sala de aula, objetivando detalhar as contribuições dos negros e índios para
a formação do povo brasileiro. O esboço sobre o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana propicia reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura de um grupo
étnico, que concentra a maior parte da população brasileira.
A pesquisa foi realizada sendo relevante para que conheça a história e as principais contribuições desses povos para a nossa sociedade, onde oportuniza aos educadores trabalhar essa
temática, em diversos ângulos do âmbito escolar, onde possa realizar seu trabalho pedagógico
de forma significativa, para a construção do conhecimento do aluno utilizando diversos recursos
metodológicos.
Sendo assim, esse conteúdo sobre o ensino de história no cotidiano da sala de aula, os professores procuram inserir no currículo escolar, para que sejam superados obstáculos do dia a
dia, inserindo conteúdos para trabalhar valores, conscientizando os educadores contra a discriminação. Como a escola vem discutindo o ensino de história para que possamos conhecer a
cultura de nosso país.
Na Escola Municipal Paulino Batista de Araújo em Timbaúba dos Batista-RN, vem propondo
junto com os professores e a equipe pedagógica, projetos e atividades permanentes que valorizem a História e a Cultura Afro-Brasileira e Africana no seu cotidiano escolar, em todo o currículo
escolar, como nas disciplinas de artes plásticas, literatura, música com apresentações teatrais
de histórias da literatura africana, trabalhando os elementos de ritmos como o samba e o maracatu nas aulas de Música, ou explorar alguns elementos da capoeira nas aulas de Educação
Física abordando a História e a Cultura Afro-Brasileira e Africana nos conteúdos.
Assim sendo, ao Estimular a participação das crianças em atividades que envolvam brincadeiras, jogos e contações de histórias e canções que remetem às tradições culturais de suas
comunidades e de outros grupos como estratégias. É o momento de falar sobre a colonização
portuguesa no país e traçar um paralelo com a realidade social dos negros hoje, sob a premissa de que, “Se o aluno entender o processo histórico que desencadeou a desigualdade entre
negros e brancos, ele não vai reforçar preconceitos”.
Assim, sugere-se que seja trabalhado pelos professores vários atividades sobre a temática
abordada a partir da simples narrativa, onde narra os acontecimentos usando a voz e a oralidade para contar uma história, pelo próprio uso do
livro, como também gravuras que enriquecem o trabalho da história
o flanelógrafo, o Imantógrafo, o quadro de pregar, o álbum seriado e
sanfonado, mural didático, o DVD, o cinema, através de dramatização, com teatro, com músicas, teatro de vara, cartazes e quadros, e
dobraduras propiciando o aluno aprender de forma lúdica, obtendo
conhecimento e aprendizagem de diversas maneiras.
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ALFABETIZANDO SEM TRAUMAS:
A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

RESUMO: O processo de alfabetização, senão o mais importante na educação infantil, é uma
etapa de grande expectativa para todos os envolvidos: Pais, alunos e professores. A educação infantil, primeira etapa da educação escolar, muito embora não receba diretamente a
responsabilidade em alfabetizar uma criança, sem dúvida é uma etapa promissora que permitirá acessar memórias e vivências da criança, capazes de interferir no processo de aquisição da leitura e escrita, e onde os primeiros processos de alfabetização se inicia. Nesse
sentido, desenvolver ações pedagógicas centradas neste objetivo devem fazer parte dos
projetos e planejamentos educacionais, aproveitando-se da capacidade da criança em aventurar-se em jogos e brincadeiras. Assim, o universo lúdico permite à escola e ao professor,
iniciar os processos de alfabetização de modo criativo, estimulante e interessante, fazendo assim com que a criança perceba que aprender também é legal, entendendo-se como protagonista neste processo de aprendizagem. Facilitar o processo de alfabetização de uma criança
lhe permitirá tomar para si o tempo e a capacidade de aprender, reduzindo a possibilidade de frustrações e ampliando sua autonomia como cidadão e protagonista de sua história.

Palavras-chaves: Brincar; Aprender, Transformar.
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INTRODUÇÃO

O

processo de aprendizagem de um indivíduo acontece muito antes de seu ingresso na
escola. Todos nós somos tocados de algum modo pelo meio em que vivemos, pelo
que observamos e pelas experiências que vivenciamos, dando assim início ao que se
conhece por educação informal. De acordo com Brandão (1985), define-se como educação informal a livre transmissão de saberes entre um grupo de indivíduos, onde suas tradições, hábitos
culturais, modo de falar e demais ações praticadas entre si são apreendidas pelos demais pelas
vivências cotidianas. Fato é que, ao chegar à escola, toda criança traz consigo uma bagagem
adquirida através de suas vivências, que interferem ou integram o seu aprendizado escolar.
Dentre elas, estão as brincadeiras e jogos lúdicos, ações que fazem parte do universo infantil
desde a mais tenra idade e que permeiam seu desenvolvimento e sua formação motora. Como
destaca Siaulys (2005), as brincadeiras e atividades lúdicas marcam a infância e todo o universo social em que a criança está inserida, permitindo-lhe vivenciar o lúdico e descobrir-se a si
mesma, apreender a realidade, tornando-se capaz de desenvolver seu potencial criativo (Siaulys,
2005).
Como destaca a autora, toda sociedade, ao longo da história, tem em suas memórias práticas
culturais típicas que compõem o universo das brincadeiras infantis (SIAULYS, 2005), permeando
seu crescimento e seu desenvolvimento. É nesse sentido que os jogos e brincadeiras lúdicas
integram o universo pedagógico, sendo utilizados como importante ferramenta no processo de
alfabetização, de modo a tornar este estágio que pode refletir grande tensão e dificuldade, num
processo prazeroso e mais tranquilo, marcando uma das mais importantes fases do processo
de educação formal.
Nesse sentido, esperamos compreender como a brincadeira e os jogos lúdicos são fundamentais para o desenvolvimento da criança na primeira fase escolar, pois entendemos que a alfabetização é o primeiro momento mais importante da vida de um aluno, pois lhe permitirá tomar para
si a compreensão do que lhe é mais importante, através da autonomia que a leitura traz a todo
cidadão, além de contribuir diretamente em sua formação social, permitindo-lhe compreender a
si mesmo e aos outros.
Muitas crianças enfrentam grandes dificuldades no processo de alfabetização, atrasando não
apenas sua capacidade de leitura, mas também a aquisição de outros saberes inerentes ao aluno. Nesse sentido, buscamos entender a função dos jogos e atividades lúdicas como ferramenta
facilitadora no processo de alfabetização, não apenas para o professor, mas também para a
própria criança, transformando esta etapa num processo mais leve e mais agradável. Como diz
Leif (1978) jogar educa, assim como viver educa. Como destaca o autor, o jogo é um fator decisivo que enriquece o senso de responsabilidade, regras, cooperação e competição ampliando a
capacidade da criança/jovem, auxiliando-a a reconhecer com mais facilidade os códigos alfabéticos, a leitura e escrita, tornando-os mais acessíveis e ajudando a familiarizar o sujeito com os
diversos usos sociais de leitura e escrita.
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DO DESENHO À ESCRITA:
CONCEITUANDO O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
Durante o processo de evolução do homem,
a necessidade de se comunicar, assim como
de registrar seus conhecimentos, deu espaço
para a construção do alfabeto, que evoluiu de
acordo com o passar dos tempos, das pinturas
rupestres dos homens das cavernas aos papiros
e ideogramas, chegando aos livros e às letras
como conhecemos hoje, como atesta RIZZO:
Nota-se na realidade que o desenvolvimento da escrita
evoluiu devido às observações nas mudanças de
governo, nos fatores geográficos, sociais, culturais e
econômicos, portanto os registros históricos se fizeram
necessários, para garantir às gerações futuras os
conhecimentos dos fatos passados (RIZZO, 2005, p.13).

A origem do termo alfabetizar deve-se ao ensino
do alfabeto e ao primeiro método de ensino,
utilizado na Grécia antiga, como aponta Rizzo:
[...] enfatizava de tal forma o domínio do alfabeto
(ensino do nome e das formas das letras), a ponto de o
processo iniciar-se pela caligrafia e pelo reconhecimento
oral do nome de cada sinal (letra). Esse procedimento
era bastante repetitivo e demorado e transformavase, numa fase posterior, na conjugação de dois,
depois três sinais para serem “lidos” juntos, formando
assim novos sons, sem qualquer preocupação de
ligação destes a significados (RIZZO, 2005, p.14).

No Brasil, o processo de alfabetização veio
através da colonização dos índios, com os
padres jesuítas, pela necessidade de “dominar
os povos primitivos – índios, que aqui se
encontravam, e que foram submetidos à
catequese cristã no intuito de servir à coroa e aos
seus interesses exploratórios e dominadores.
No entanto, como destaca Araújo (1999),
“o leitor comum brasileiro em quinhentos
praticamente inexistiu, ou existiu em níveis
bem diminutivos: leitores foram os Jesuítas e
mesmo estes tinham poucos livros” (p. 464).
		
Um longo caminho traçou o Brasil colônia ao
Movimento dos Pioneiros da Educação, onde a
educação escolar, considerada forte instrumento
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de inserção social, tanto por educadores como
por ampla parcela da população, ganha ares
de instrumento para a reconstrução nacional
e promoção social, quando em 1932 o
Movimento da Escola Nova, comandado por
educadores e intelectuais, apresenta um Plano
de Reconstrução Nacional, que ficou conhecido
como Manifesto dos Pioneiros da educação
Nova. Com a promulgação da Constituição
de 1934 estabelecendo a necessidade de
um Plano Nacional de Educação, Gratuidade
de ensino e Obrigatoriedade do ensino
elementar, ocorrem mudanças formais e
substanciais na educação escolar, mantendo
a administração da educação como
responsabilidade do Estado (RIBEIRO, 1981).
		
Este período, compreendido entre 1946
a 1964 foi considerado mais fértil para a
educação brasileira, no qual pensava-se que
seria erradicado o analfabetismo brasileiro. Nele
destacaram-se educadores do porte de Anísio
Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho,
Carneiro Leão, Armando Hildebrand, Paschoal
Leme, Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima,
Durmeval Trigueiro, entre outros (RIBEIRO, 1981).

ABORDAGENS DO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO: DA LINGUAGEM À
ESCRITA, OS CAMINHOS DA LEITURA
Os processos de alfabetização se iniciam
antes da escola, ainda no convívio com a família
e a comunidade. Como destaca Ferreiro, (1986,
p.24), a [...] “a alfabetização ocorre, sem dúvida,
em um ambiente social. Mas as práticas sociais,
assim como as informações sociais, não são
recebidas passivamente pelas crianças”. Em
seu universo lúdico, as crianças interpretam e
transformam o conteúdo observado, recriando
este registro e assimilando o que aprender à
sua maneira. Como destaca Ferreiro (1986),
é necessário compreender estes processos
e reorganizar as práticas educativas de
modo a favorecer o aprendizado na criança,
aproveitando-se das experiências infantis para
que a alfabetização ocorra num ambiente
social, através da interação pedagógica com as

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

vivências da criança e com o meio que a cerca. é preciso entender que o processo de
aprendizagem não é dirigido unicamente pelo
Cabe assim, ao educador, rever seus preceitos processo de ensino, mas sobretudo pelo que
de prática educativa, ampliando os recursos e a criança já tem elaborado em suas vivências.
ações pedagógicas de modo a viabilizar este
processo e procurando direcionar esforços
Muito embora para muitos a criança apenas
voltados à criança e suas competências e seja um indivíduo que repete o que vê, sem
necessidades, de modo a tornar o processo perceber que na verdade ela transforma o que
de alfabetização menos ‘complicado’ e observa em aprendizado e o reproduz, mesmo
traumático, além de tentar diminuir a sensação que à sua maneira, como forma de expressão,
de culpa e medo que, em geral, acompanham dando origem ao que conhecemos como
as crianças em suas dificuldades na aquisição garatujas. Nesse sentido, Vygotsky considera
dos ‘signos’ da leitura, valorizando então o as primeiras manifestações gráficas como
vocabulário que ela já domina, aplicando-o aos precursoras da escrita, onde os desenhos,
processos de alfabetização e demonstrando rabiscos e brincadeiras “devem ser vistos
à criança que aprender é fácil e divertido. como momentos diferentes de um processo
essencialmente unificado de desenvolvimento
LER E ESCREVER: UM PASSO DE CADA da linguagem escrita.( apud SILVA 1994, p.18).

VEZ
ASPECTOS LÚDICOS APLICADOS NA
Um erro comum nos processos de
APRENDIZAGEM
alfabetização, muito embora o sistema de
ensino já não esteja amparado nos métodos
O indivíduo não pode ter suas capacidades
de repetição por cartilha, é desconsiderar as
individualidades de cada criança e a forma fragmentadas, determinando o processo de
como se construiu seu processo de aquisição aprendizagem em etapas que visem suprir
de saberes informais (PALANGANA, 1998). suas necessidades. O processo ensinoaprendizagem precisa estar voltado ao
A linguagem ocupa um papel central no indivíduo em sua totalidade, valorizando
processo de desenvolvimento, especialmente tanto os aspectos cognitivos como ações
na educação infantil, uma vez que a voltadas à formação social do indivíduo.
criança precisa se apropriar de formas de
Nesse sentido, a preocupação pedagógica
comunicação não verbais para se expressar,
antes de dominar os códigos da escrita se faz presente nos estudos psicológicos de
(PALANGANA, 1998). É apropriando-se dos Wallon (GALVÃO, 1995), tanto nos escritos
significados veiculados pela linguagem (assim em que trata de questões mais propriamente
como dos instrumentos físicos construídos psicológicas, como naqueles em que discute
pelos homens no decorrer da história) assuntos específicos da pedagogia. Como
que o indivíduo apreende o conhecimento destacado pelo autor, a análise genética
disponível em sua cultura e se desenvolve. é o único procedimento que não dissolve
em elementos estanques e abstratos a
Numa tentativa de descrever coerentemente totalidade da vida psíquica. Nesse sentido,
o que é comum a todos os processos de o autor propõe observar a criança como ser
alfabetização, a escola opta por trazer apenas complexo e nas suas relações com o meio.
etapas que considere comuns ao universo Esta observação contextualizada, possibilita
da criança, do brincar e do saber. Nesse que se perceba que, entre os seus recursos
sentido, Ferreiro (1986) alerta que ao invés de e os de seu meio, instala-se uma dinâmica
considerar como o professor deve alfabetizar, de determinações recíprocas: a cada idade
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estabelece-se um tipo particular de interações contato com a diversidade (VYGOTSKY, 1994).
entre o sujeito e seu ambiente (GALVÃO, 1995).
Através da inclusão de atividades lúdicas no
Os aspectos físicos do espaço, as pessoas planejamento pedagógico e nas ações didáticas
próximas, a linguagem e os conhecimentos é possível fazer com que a criança integre o
próprios a cada cultura formam o contexto do prazer do brincar com a fonte do conhecimento
desenvolvimento. Conforme as disponibilidades e a aquisição de saberes, além de assimilar
da idade, a criança interage mais fortemente com papéis sociais que ocorrem em seu meio,
um ou outro aspecto de seu contexto, retirando criando situações em que a criança realiza,
dele os recursos para o seu desenvolvimento. constrói e se apropria de conhecimentos através
Assim, as ações pedagógicas necessitam do jogo e da brincadeira (VYGOTSKY, 1994).
oportunizar os processos de formação cognitiva
através de jogos, brincadeiras e atividades
A inclusão do lúdico na proposta pedagógica,
lúdicas, utilizando-se da expressão do corpo além de possibilitar um caráter mais agradável
em sua totalidade, utilizando a hora de brincar ao processo de construção do conhecimento,
como espaço para construção e desconstrução pode ser encarado como um fator desafiador,
de saberes, explorando a experimentação uma vez que a criança, em geral, se ‘desarma’
através de atividades lúdicas como forma de diante de uma atividade menos formal. Ao ser
descobrir-se como agente transformador do desafiada em situações-problema, o aluno será
meio com que está interagindo, desenvolvendo instigado a intermediar conflitos e buscar uma
suas potencialidades, incorporando valores, solução para seu problema, o que possibilita
conceitos e conteúdos. Segundo Vygotsky, a reconstrução de experiências previamente
através da observação das brincadeiras e jogos adquiridas através de suas vivências
que a criança desenvolve e participa, podemos individuais. É nesse sentido que a troca virá
perceber e determinar a passagem de um como fator enriquecedor no processo ensinoestágio do desenvolvimento da criança para aprendizagem. Brincando a criança aprende
outro, uma vez que o brincar emerge de uma com toda riqueza do aprender fazendo, sem
necessidade infantil. Ainda segundo o autor, medo de errar, essa é uma proposta de
isto se comprova na seguinte constatação: “[...] contribuição para busca do conhecimento
aquilo que é de grande interesse para um bebê e melhoria do ensino (VYGOTSKY, 1994).
deixa de interessar uma criança um pouco
maior. A maturação das necessidades é um
BRINCAR PARA APRENDER
tópico predominante nessa discussão, pois é
impossível ignorar que a criança satisfaz certas
Um grande desafio na educação infantil é
necessidades no brinquedo” (1994, p.122). proporcionar espaços de interação e integração,
de modo a favorecer a troca e permitir que os
A atividade lúdica reafirma sua importância saberes sejam aproveitados como experiências
no processo ensino-aprendizagem, pois ao de aprendizagem coletiva. É nesse sentido
brincar a criança aprende a se colocar na que a utilização de atividades e jogos lúdicos
perspectiva do outro, a representar papéis do visam auxiliar as ações pedagógicas, pois
mundo adulto, trocar experiências e ampliar permitem um ambiente livre de ansiedade,
sua capacidade intelectual, pois o processo buscando auxiliar na capacidade de atenção,
de interação permite não apenas o convívio de concentração, na socialização e na troca de
social e a ampliação do universo infantil, mas experiências, atuando então como ferramenta
também é um complemento fundamental para o facilitadora na aprendizagem. Como destaca
desenvolvimento físico, verbal e intelectual, uma Luckesi, “brincadeiras lúdicas são aquelas
vez que a interação entre os pares proporciona atividades que propiciam uma experiência de
ações de troca, mediação de diferenças e plenitude, em que nos envolvemos por inteiro
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estando flexíveis e saudáveis” (2005, s.d.).
		
A aplicação de atividades lúdicas devem visar
o envolvimento dos alunos, de modo a vencer
as barreiras impostas pelo sentimento de
‘incapacidade’ que muitas vezes acompanham
os alunos que chegam num espaço estranho,
favorecendo o trabalho coletivo através de
jogos e brincadeiras onde o adulto poderá
interagir e expressar suas vontades. Através do
caráter despreocupado da atividade lúdica o
indivíduo perde a condição de obrigatoriedade
de acertar, permitindo-se experimentar,
errar
e
aprender
(LUCKESI,
2005).
E é neste universo que construirá um
espaço de experimentação, de transição
entre o mundo interno e o externo, onde se
dará a aprendizagem, como reafirma DOHME:
Os jogos são importantes instrumentos de
desenvolvimento de crianças e jovens. Longe de servirem
apenas como fonte de diversão, o que já seria importante,
eles propiciam situações que podem ser exploradas de
diversas maneiras educativas (DOHME, 2003, p.79).

O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO: O
PROFESSOR COMO MEDIADOR
O processo de alfabetização vai muito além
da aquisição da capacidade de leitura e escrita.
Engloba capacidades muito mais abrangentes
que o domínio das palavras e letras, como a
capacidade de questionar, pensar, decidir,
entender, ver e interpretar tudo no mundo. Sob
esta ótica, a aplicação do lúdico no processo de
alfabetização voltado à formação deste indivíduo
extrapola a transmissão de conhecimentos que
se dá de maneira cansativa e desmotivadora,
desconstruindo as práticas mecânicas e os
conteúdos pré-determinados (FREIRE, 2005).
Outrossim, num processo que valoriza a
aplicação de atividades lúdicas, a aquisição da
leitura e da escrita ocorrerem num momento
natural, englobando outras linguagens e formas
de expressão, como a dramática, a corporal, a
musical e artística, favorecidas por atividades
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criativas e desafiadoras. Este tipo de prática
pedagógica pressupõe um indivíduo como
sujeito do processo, que interage e toma o
conhecimento num processo de construção
coletiva, onde o educador assume o papel
de mediador do conhecimento, não mais de
transmissor de saberes, cabendo-lhe manter
o indivíduo motivado através da utilização
de recursos que diversifiquem a prática
pedagógica, buscando tornar o espaço da sala
de aula aconchegante, divertido e descontraído,
proporcionando o aprender dentro de uma visão
lúdica, criando um vínculo e aproximação entre o
professor, o aluno e o meio em que está inserido.
		
Para isso, faz-se necessário que o professor
conheça o processo de desenvolvimento da
criança, assim como as etapas que ela deve
conquistar. Deve conhecer também, como ocorre
o processo de aquisição de conhecimento,
a partir da teoria de Vygotsky, que muito
contribuiu para que se chegasse à visão que
temos hoje a respeito da importância do brincar
no ambiente da sala de aula.
Seguindo
o pensamento de Huizinga (2007, p.33):
[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária,
exercida dentro de certos e determinados limites
de tempo e de espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado
de um fim em si mesmo, acompanhado de um
sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência
de ser diferente da vida cotidiana [...] (2007, p.33)

FERRAMENTAS DIDÁTICAS NA
APLICAÇÃO LÚDICA
A aplicação de ferramentas de abordagem
lúdica na educação, não se refere apenas a
jogos e brincadeiras, mas também de demais
estratégias que possibilitem alcançar o
indivíduo e auxiliá-lo no envolvimento global do
processo ensino-aprendizagem. Deste modo, é
possível utilizar-se de músicas, dramatizações,
exploração do universo folclórico, etc. de modo
a possibilitar a exploração do desenvolvimento
individual e de sucessivas interações entre
pessoas e o mundo (ROSA & NISIO, 1999).
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O lúdico é uma necessidade do ser
humano em qualquer idade, devendo ser
encarado não apenas como diversão, mas
também e principalmente como facilitador no
processo ensino-aprendizagem, ampliação
do desenvolvimento social, pessoal e cultural,
assim como maneira como atividade natural,
espontânea e necessária a qualquer indivíduo.
Nesse sentido, Rosa & Nisio destacam que,
através de atividades lúdicas, [...] “espera-se que
a criança desenvolva a coordenação motora, a
atenção o movimento ritmado, conhecimento
quanto a posição do corpo, direção a seguir
e outras” (ROSA & NISIO, 1999, p.77).

criadora”. Em seus escritos nos mostra um
exemplo em que tanto o alfabetizador quanto
o alfabetizando, ao pegarem um objeto, são
capazes de não apenas sentir o objeto, mas
também de percebê-lo, dizer o seu nome,
escrevê-lo e consequentemente de lê-lo. Afirma
ainda que “o fato de o alfabetizando necessitar
da ajuda do educador, não significa dever a
ajuda do educador anular a sua criatividade
e a sua responsabilidade na construção
de sua linguagem escrita e na leitura desta
linguagem” (ROSA & NISIO, 1999, p.77).

As brincadeiras infantis são essenciais para
o desenvolvimento das habilidades físicas
e mentais da criança, onde proporciona a
criança criar vínculos sociais, aprendendo
a viver em sociedade se preparando para
realizar atividades da sua vida adulta. As
brincadeiras devem ser oferecidas
à criança conforme a capacidade
de desenvolvimento que ela se
encontra, assim estimulando
o seu desenvolvimento. O
brincar na escola, especialmente
na Educação Infantil, não deve
ser somente por brincar, mas sim
alguma atividade pedagógica, onde as
crianças aprendam brincando, pois
as demais brincadeiras elas têm em
casa, quando brincam com seus
vizinhos, de futebol, de corda, a
escola deve ser responsável por
uma educação lúdica e pedagógica
(ROSA & NISIO, 1999, p.77).
Conforme nos relata Freire (2008,
p.19), “a alfabetização é a criação
ou a montagem da expressão escrita
da expressão oral. Esta
montagem não pode ser
feita pelo educador
para ou sobre o
alfabetizando. Aí tem
ele um momento
de
sua
tarefa
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O lúdico na educação infantil tem sido um dos instrumentos que fomentam um aprendizado de
qualidade para a criança, a partir das técnicas que promovem o desenvolvimento das habilidades fundamentais nesse processo. Para tanto, é necessário compreender a inserção da criança
e das atividades lúdicas no contexto da educação infantil e os reflexos dessa prática em seu
desenvolvimento global, entendendo como as brincadeiras com objetivo pedagógico favorecem
o processo de ensino-aprendizagem e tornam o sujeito mais consciente de seu papel na sociedade. aprendizagem a na construção de referenciais de mundo.
É preciso observarmos que o ato de brincar, independente do espaço em que ocorra, deve ser
valorizado por se constituir num instrumento de aquisição de novos conhecimentos e de aprendizado das regras e normas adultas vigentes na sociedade, contribuindo com a formação de um
cidadão crítico e atuante. Percebemos que brincar e jogar não significa apenas uma forma de
recreação, mas também uma forma de a criança se comunicar consigo mesma e com o mundo.
Cabe à escola compreender como se viver a infância e suas etapas lúdicas, apropriando-se da
capacidade de promover os espaços de aprendizagem de modo natural, de uma forma sadia e
aproveitando cada momento vivido nessa fase. Para a criança, apropriar-se de saberes através
de jogos e brincadeiras é algo natural e simples. Utilizar-se desses momentos como ferramenta
de desenvolvimento e apropriação de saberes são ações pedagógicas que necessitam de planejamento e direcionamento do professor, de modo a permitir que os processos de alfabetização possam ocorrer naturalmente. Sem dúvida, para a criança, os processos de alfabetização
ocorrem com maior facilidade quando este processo ocorre dentro de seu cotidiano, de acordo
com suas experiências e através de jogos e brincadeiras lúdicas, pois quando brinca, a criança
se envolve totalmente, se empenha em desenvolver as atividades propostas, desenvolvem seus
pensamentos, suas habilidades, seus movimentos.
É de suma importância repensar em como o lúdico está sendo trabalhado em sala de aula, e
como ele é importante, acrescentar nos planos de aula essas atividades, para que as crianças
possam ter uma alfabetização diferenciada, algo que prenda a atenção delas e que faça com
que se sintam bem no espaço “Escola”.
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
NA BNCC

RESUMO: O presente estudo de cunho bibliográfico visa refletir o processo que se dá no processo de aprendizagem por intermédio das brincadeiras preconizadas n Base Nacional Comum
Curricular – BNCC. A BNCC apresenta os direitos de aprendizagem e desenvolvimento para
as crianças no segmento da Educação Infantil: conviver, brincar, participar, explorar, expressar,
conhecer-se. Portanto, o brincar engloba todos os demais direitos elencados na base e que
na escola deve ter intencionalidade educativa. Brincando, a criança se expressa, conhece a si
mesma e ao outro, resolve conflitos e explora o ambiente no qual está inserida. Cabe a professor organizar momentos dirigidos do brincar em sua rotina com objetivos claros, para que
a criança possa desenvolver habilidades específicas como coordenação motora, orientação
espacial, ritmo, equilíbrio, organização temporal e desenvolver a linguagem como forma de
comunicação. Os alunos desenvolvem a autonomia por meio das escolhas do que quer com
a percepção de suas habilidades e limitações para uma ou outra ação, para interagir e propor brincadeiras, podendo desenvolver a oralidade, argumentação, a criatividade, entre outros.

Palavras-chaves: Infância; Ludopedagogia; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

P

or meio da brincadeira a criança se desenvolve e vai fazendo a experiência do aprendizado neste universo. É inerente a criança a aprendizagem por meio da brincadeira, isso
se inicia em casa e a Escola tem a função de ampliar essas aprendizagens, ampliar o
desenvolvimento por meio da brincadeira.
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC tem dois eixos norteadores que são as brincadeiras e as interações. Esses eixos norteadores se dividem em seis direitos de aprendizagem: o
brincar, o conviver, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se.
Quando nos reportamos a brincadeiras já vamos vendo todos esses direitos garantidos desde
que a brincadeira seja executada no ambiente escolar. A brincadeira é a essência da criança,
sendo a essência da criança não há processo educativo na Educação Infantil sem trazer o
brinquedo como eixo norteador primordial de qualquer atividade nesse segmento da educação
básica.
As crianças a partir do momento em que acordam, elas dão início a atividade lúdica. Durante
o dia, sendo a essência da criança a brincadeira, cabe à educação assumir o papel intencional
em trazer as brincadeiras para todas as ações pedagógicas, as ações educativas que a escola
desenvolve.
O educador ao planejar e possibilitar e possibilitar situações de brincadeiras se está considerando o que a criança traz de essência e isso é colocado de forma intencional no sentido de desenvolver as habilidades e competências a partir das brincadeiras com as crianças no cotidiano
em que serão feitas as descobertas e o aprendizado se dará de forma prazerosa e lúdica.
Por meio das brincadeiras a criança desenvolve o vocabulário, ela tem a possibilidade de
manifestar como está naquele dia o seu desenvolvimento emocional, ela irá nomear os objetos,
nomeará as pessoas, então, existem muitas possibilidades de aprendizagem.
O professor ao manifestar a intencionalidade precisará planejar as brincadeiras com objetivos
específicos a serem alcançados, ou seja, essas brincadeiras precisam ser planejadas dentro da
rotina das crianças na escola pelo professor de Educação Infantil.
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É de fundamental importância que a Escola
BRINCADEIRA LIVRE E BRINCADEIRA
tenha momento de brincadeiras dirigidas e
DIRIGIDA

de brincadeiras livres, mas independente da
característica livre ou dirigida a intenção e o olhar
precisam estar focados para garantir que aquele
momento se transforme em objeto de ensino e
em uma possibilidade ideal de aprendizagem.

Dos instrumentos metodológicos utilizados
na Educação Infantil um dos principais é a
observação, logo, o professor intencionalmente
observa o desenvolvimento da turma nos
aspectos gerais e também no individual que
É importante ter esses momentos livres ou
possibilitará traçar os objetivos que se quer
alcançar com as crianças naquela classe. dirigidos em que as crianças irão brincar.
Isso é impossível de realizar a observação de
O planejamento de uma brincadeira mais livre trinta crianças em uma sala de aula. Isso é
irá possibilitar que as crianças tenham condições possível a partir de um planejamento diário ou
de participação maior com autonomia que é semanal em que se prioriza um determinado
referendada pela Kishimoto (2011) em que grupo de crianças em que o professor
afirma que não há brincadeira se não houver irá fazer a observação em determinada
escolha por parte da criança. A brincadeira tem brincadeira onde os alunos daquele grupo
o seu aspecto livre e se diferencia de acordo com serão objeto de observação em que um
a cultura, de acordo com determinado contexto. registro será feito sobre o que for observado.
O brincar é considerado um ato social.
Socialmente a criança vai se organizando
e vai possibilitando o desenvolvimento do
pensamento e das linguagens por meio
da brincadeira. Quando o professor faz o
planejamento e propõe a brincadeira livre ou
dirigida que pode ser uma brincadeira com
regras, um jogo simbólico que deve estar de
acordo com o planejamento e com o que se
quer desenvolver com o grupo de alunos ou
especificamente com determinadas crianças.
Brincar cotidianamente de diversas formas, em
diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros
(crianças e adultos), ampliando e diversificando seu
acesso à produção cultural, seus conhecimentos, sua
imaginação, sua criatividade, suas experiências
emocionais, corporais, sensoriais, expressivas,
cognitivas, sociais e relacionais e é nesse
ponto que iremos focar (BRASIL, 2017, p.
36).

495

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

Um exemplo disso é levar as crianças
para o parque que se transformará em um
ambiente esplêndido e altamente propício para
a observação e de grandes possibilidades
de aprendizagem para as crianças que
estão se inter relacionando umas com as
outras convivendo se tornando um espaço
de troca de conhecimentos e é lá que o
professor deverá ter o seu olhar focado.
As brincadeiras estão organizadas em
um planejamento em toda ação escolar da
Educação Infantil e aí não tem fórmula pronta
e nem receita mágica uma vez que não dá
para olhar todos os alunos ao mesmo tempo.

É importante focar em quais crianças
será focado e será realizada a observação
em uma prática em que todas estão
brincando, mas que algumas estão sendo
observadas de forma mais sistematizada em
determinado dia ou em determinada semana.
Para esse tipo de situação o Registro
Individual ajuda muito no processo de
aprendizado da criança. No entanto, não há
processo de ensino e não desenvolvimento de
aprendizagem se não houver a documentação
e esses registros ou esse registro precisam ser
de forma reflexiva de como se vê o aluno e as
possibilidades de intervenção nos diferentes
momentos em que a rotina escolar se concretiza.
A Educação Infantil precisa promover experiências nas
quais as crianças possam fazer observações, manipular
objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar
hipóteses e consultar fontes de informação para buscar
respostas às suas curiosidades e indagações. Assim,
a instituição escolar está criando oportunidades
para que as crianças ampliem seus conhecimentos
do mundo físico e sociocultural e possam utilizálos em seu cotidiano (BRASIL, 2017, p. 41).

O desafio na educação está no fato de
efetuar o registro aliado à tecnologia que
está aí e não pode ser desconsiderada e
que facilita muito a vida do professor em
sua regência em sala de aula e pode
se tornar uma aliada para esse tipo
de ação em que o professor fará a sua
observação no campo do aprendizado
do aluno. Existe o Google Fala, existem
aplicativos que transformam fala em texto,
existe a possibilidade de fotografar
o processo do aluno, desde que
o uso da imagem seja autorizado
pelos pais e/ou responsáveis em
que o professor pode avaliar as
interações deste ou daquele aluno(a).
Portanto, é possível a utilização de
diferentes linguagens para estarem
aliadas ao processo de ensino e que
facilita a observação e o posterior
registro feito pelo professor sobre
as situações em que o(a) aluno(a)
está sendo avaliado, observado
e está se tornando objeto de estudo.
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A Base Nacional Comum Curricular –
BNCC preconiza a criança do século XXI que
apresentam possibilidades variadas em relação
à tecnologia, ao conhecimento científico, à
possibilidade de se comunicar e de argumentar,
então, com essa criança é insuficiente o giz
e a lousa, para essa criança é necessário
propostas mais ousadas que podem vir a
se constituir em um processo de apreciação
artística trazendo para uma brincadeira ou
uma atividade simbólica, um jogo simbólico. O
importante é não ter medo e deixar a tecnologia
nas mãos dos alunos que eles sabem como
fazer o uso correto dessas tecnologias.
A brincadeira de papéis influencia decisivamente o
desenvolvimento global da criança. Ao brincar, ela
aprende a ser e agir diante das coisas e das pessoas, pois
é a partir das ações práticas realizadas que os processos

internos se estruturam, orientando outras ações práticas,
mais autônomas e complexas, que enriqueceram os
processos internos e assim sucessivamente. Portanto, as
brincadeiras infantis destacam-se no vasto campo social
que circunscreve a vida da criança e que representa
a base do desenvolvimento de todos os atributos
e propriedades humanas (DUARTE, 2006, p. 39).

Nessa breve reflexão foram contempladas
várias competências gerais da Base Nacional
Comum Curricular – BNCC que é a questão
midiática, as interações, a empatia, o
conhecimento, relacionamento que precisam
serem planejadas intencionalmente pelo
professor não para isso, mas incluída dentro de
um planejamento das demais ações na Educação
Infantil que se dão no campo da experiência
e que são desenvolvidos esses direitos das
crianças de brincar no processo de aprendizado.
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O BRINCAR NA INFÂNCIA
Existem muitos estudos referentes ao
brincar na Educação Infantil e também há
muitas controvérsias. A Educação Infantil
por muito tempo foi tratada de forma
pejorativa, até pouco tempo se falava ou se
referia a Educação Infantil ao “Parquinho”.

aparelho tecnológico. A brincadeira é importante
mas tem o aspecto que precisa ser ensinado e
o professor é o parceiro, o adulto, o mediador
mais experiente, isso pode ser alternado, ora
as crianças brincam nos agrupamentos que
são produtivos e intencionalmente planejado
pelo professor, ora em agrupamento livres
que eles mesmo se organizam tendo em vista
que o professor precisa estar atento de que
naquele exato momento está sendo produzido
o ensino e aprendizagem dos alunos da
Educação Infantil. Esse processo é intencional
e precisa ser ensinado em determinados
momentoS
(KISHIMOTO, 2010, p. 1).

O brincar na Educação Infantil é natural uma
vez que em todas as culturas, é inerente, é
essencial a cultura da criança a brincadeira.
Portanto, a brincadeira tem um aspecto
natural e um aspecto cultural e social. A
criança brinca de acordo de uma cultura
Existem muitos estudos sobre a importância
específica do local e nesse sentido temos uma
variedade com uma riqueza muito grande no da brincadeira livre e a Base Nacional
território nacional (KISHIMOTO, 2010, p. 1). Comum Curricular – BNCC reforça a
importância do brincar na Educação Infantil
A criança tem um aspecto que é aprendido, se que poderão ser de forma livre ou de forma
ela tem um aspecto a ser aprendido o professor dirigida de acordo com o planejamento
precisa ensinar, intervir. Quando se fala dos que o professor faz para determinada
direitos de aprendizagem, especificamente o classe para determinado grupo de crianças.
direito ao brincar que vai aliado aos demais
A partir desse princípio de que o brincar é uma
possibilitar a aprendizagem, a criança tem o
prática cultural de construção de conhecimentos na
direito da convivência e o direito da participação. infância, defendemos que as práticas de alfabetização
A criança não nasce sabendo brincar, ela precisa
aprender, por meio das interações com outras crianças
e com os adultos. Ela descobre, em contato com objetos
e brinquedos, certas formas de uso desses materiais.
Observando outras crianças e as intervenções da
professora, ela aprende novas brincadeiras e suas
regras. Depois que aprende, pode reproduzir ou
recriar novas brincadeiras (KISHIMOTO, 2010, p. 1).

A brincadeira é o momento em que a
criança vai conversar, vai desenvolver a
empatia, através da capacidade que a criança
desenvolve de aprender, o problema é como
os pais, professores, gestores, profissionais da
educação podem trazer essas capacidades
e as competências que as crianças têm
possibilidade de desenvolver para a nossa prática
pedagógica, para o nosso projeto educativo.

na perspectiva do letramento levem em conta que a
brincadeira é uma prática cultural e histórica, dotada
de múltiplas significações, que permite à criança a
assimilação de conhecimento sobre a língua, suas formas
de organização e seus usos sociais (LOPES, 2011, p. 13).

O momento da brincadeira é livre para a
criança, mas não pode ser pensamento em um
momento determinado no campo de experiência
dando oportunidades e possibilidades para que
as crianças possam se desenvolver e aprender
que pode se concretizar a partir de um plano
específico, ou a partir de materiais ou recursos
que as crianças irão utilizar para o ensino e
aprendizagem e em momentos em que todos
os profissionais da educação pensam em
todos os espaços que existem na Escola.

Os diferentes espaços na Escola devem
A intenção se torna de extrema relevância, não
é o fato de a criança ter condições de manipular ser organizados para que os alunos possam
o celular, um recurso tecnológico que ele tem ter condições e possibilidades de aprender
a compreensão de estar manipulando um com oportunidades variadas uma vez que,
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a educação vai se desenvolvendo ao longo
É necessário ao professor interpretar os
da vida que se inicia antes da Educação
Infantil no seio familiar com a mãe, com silêncios, observar as relações que vão se
o pai, com os irmãos, com os familiares. estabelecendo entre as crianças, as crianças
que estão mais distantes, as crianças que estão
A brincadeira é uma atividade psicológica, mais próximas, a administração dos conflitos
cultural, social, retrata o contexto em que a que vão surgindo e que tendem a aparecer
criança faz a experiência do brincar, do amor, nestes momentos, muitas vezes a criança não
do respeito, da superação de conflitos. Por sabe como resolver determinadas situações,
meio da brincadeira a criança se relaciona por exemplo, quando duas crianças querem
com as pessoas, com a cultura, com o mundo. o mesmo brinquedo para brincar, o professor
precisa intervir ensinando as crianças a resolver
os conflitos e aprender a dividir um brinquedo,
um espaço, um amigo usando o argumento,
[...] a brincadeira de papéis sociais não é
ensinar a partilhar que se tornam competências
uma atividade natural e espontânea, mas
importantíssimas que podem ser desenvolvidas
profundamente marcada pelas condições
por meio das brincadeiras (VYGOTSKY, 2008a).
objetivas de vida da criança. Na qualidade
de atividade principal, encerra relações com
o mundo, o estabelecimento de relações
próprias com a cultura e com as pessoas,
contendo em sua essência a unidade dialética
indivíduo/sociedade.
Toda
brincadeira
é, ao mesmo tempo, uma atividade da
criança, uma expressão de si, e igualmente
um aspecto das relações sociais, uma
expressão de condições objetivas de ação
e desenvolvimento (MARTINS, 2006, p. 48).

As brincadeiras são mais do que atividades de
relaxamento ou desgaste de energia excedente,
pois podem acarretar em muitos benefícios para
o seu desenvolvimento. Portanto, a brincadeira
é elemento da cultura humana essencial no
processo de formação e educação da criança.
Todas as propostas de brincadeiras, devem
ser entendidas como intervenções práticas,
problematizadas e comentadas - antes, durante
e depois a sua execução - com a mediação
realizada, para que a criança entenda,
conheça e, principalmente que a mediação
Portanto, a brincadeira é livre para a criança e o realizada por parte da docência pense suas
professor precisará dispor de um planejamento próximas propostas
(VYGOTSKY, 2008a).
muito bem focado para não se perder as
oportunidades que se tem de ensinar em
A prática pedagógica quando se utiliza do
que a observação é um momento de extrema recurso do brincar, do lúdico, pode repetir
riqueza em que as relações das crianças são várias vezes as brincadeiras realizadas ao
observadas e registradas para uma retomada longo do ano e, se necessário pode fazer
posterior com possibilidades de intervenções alterações para que as brincadeiras se tornem
no processo de aprendizagem com as crianças. cada vez mais complexas e desafiadoras
para as crianças, com o intuito de que elas
Na brincadeira, a criança está sempre acima da média avancem ainda mais o seu desenvolvimento
da sua idade, acima de seu comportamento cotidiano;
sócio, cognitivo, físico, motor e emocional.
na brincadeira, é como se a criança estivesse numa
altura equivalente a uma cabeça acima da sua
própria altura. A brincadeira em forma condensada
contém em si, como na mágica de uma lente de
aumento, todas as tendências do desenvolvimento;
ela parece tentar dar um salto acima do seu
comportamento comum (VYGOTSKY, 2008a, p. 38).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante termos presente como as brincadeiras são concretizadas nos espaços da escola,
seja em sala de aula ou nos espaços coletivos em que o professor deve garantir o acesso aos
brinquedos, mas também que possam organizá-los ao final do ato de brincar que precisa ser
desenvolvida com as crianças e precisa ser ensinada.
As Escolas estão se preocupando com a aprendizagem das crianças no século XXI em brinquedos que não reforcem um modelo exclusivo para não gerar estereótipos, brinquedos que
servem tanto para meninos como para meninas, termos bonecas negras e brancas, meninos e
meninas e tudo isso vai de encontro a organização do material que será utilizado pelas crianças
no ato de brincar ensino na atitude de conservação que precisa e deve ser ensinado como um
objetivo atitudinal para as crianças quando se oferece um brinquedo para a turma.
Refletir sobre o ato de brincar na Educação Infantil é pensar na essência, ou seja, para a criança
não há outra característica para aprender a não ser por meio das brincadeiras que possibilitam
o desenvolvimento do pensamento e das diferentes linguagens que as crianças desenvolvem.
Vamos brincar, vamos brincar juntos, o professor pode e deve brincar com os alunos, sentar no
chão, discutir, fazer uma jogada, jogar com eles, brincar com as crianças e em alguns momentos
fazer a troca de papéis e sempre observar essas brincadeiras, isso é possível e é dessa forma
que as crianças aprendem e apreendem o mundo a sua volta e vão fazendo as transformações e
estabelecendo novas relações com novas descobertas e é dessa forma que vamos percebendo
o conhecimento sendo construído na Educação Infantil.
Articular a teoria e a prática no cotidiano educacional de qualquer instituição não é tarefa fácil,
principalmente para o professor atuante. Não se pode ensinar qualquer coisa para a criança
sem levar em consideração sua idade. É preciso garantir o desenvolvimento infantil mediando o
conhecimento de acordo com o estágio em que se encontra a criança, oferecer-lhe aquilo que a
ajuda, ao máximo, o seu processo de humanização, nesse caso, a brincadeira.
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RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar como a Educação Básica pode contribuir para o
desenvolvimento da responsabilidade socioambiental em seu público. Foi realizada uma pesquisa com fontes de dados na produção acadêmica nacional, abrangendo artigos científicos,
teses e dissertações em português (originais ou de revisão). As questões ambientais têm sido
intensamente discutidas no mundo atual, uma vez que os impactos causados ao meio ambiente pelo sistema de produção industrial passaram a ser interpretados como séria ameaça
à manutenção dos ciclos vitais existentes no planeta. O modelo de produção industrial desenvolvido a partir do século XVIII não levou em conta os impactos ambientais causados pelas
novas organizações. Assim, o quadro de destruição ambiental dele resultante passou a exigir a
formulação de um modelo de desenvolvimento sustentável. A Educação tem recebido grande
destaque no que se refere à preservação ambiental. A Constituição Brasileira de 1988 definiu a
obrigação do Poder Público em promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente e, a partir daí, um conjunto
de dispositivos legais procurou disciplinar as formas pelas quais a Educação Ambiental deve
ser realizada. No que se refere aos caminhos a serem trilhados por essa Educação Ambiental,
a literatura consultada foi consensual ao afirmar a necessidade de uma abordagem holística da
temática, já que o tema envolve não só aspectos biológicos, mas aqueles de natureza social,
política e cultural. Neste sentido, cabe aos educadores, a partir da perspectiva sugerida tanto
pelos autores consultados como pela legislação atinente à Educação Ambiental, encontrar caminhos que possam tornar efetiva a formação da consciência ecológica na Educação Básica.
Palavras-chaves: Educação; Sustentabilidade; Educação Ambiental; Responsabilidade Socioambiental.
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INTRODUÇÃO

A

s questões ambientais têm sido intensamente discutidas no mundo atual, uma vez que
os impactos causados ao meio ambiente pelo sistema de produção industrial passaram
a ser interpretados como séria ameaça à manutenção dos ciclos vitais existentes no

planeta.

Em função dessa realidade, propostas de intervenção apresentam formas alternativas de
relacionamento entre os seres humanos e o seu ambiente natural, nas quais a responsabilidade
e a postura ética constituem exigências fundamentais.
É neste contexto que o conceito de responsabilidade socioambiental recebe formulação.
Enquanto a ideia tradicional de desenvolvimento tomou por base a produção, o conceito
de sustentabilidade volta-se para as pessoas e para o meio ambiente, tendo como objetivo
fundamental o seu bem-estar social. Embora não recuse o desenvolvimento, compreende-o
como algo que deva estar a serviço da vida, ao invés de destruí-la.
O objetivo deste trabalho é assim, o de analisar como a Educação Básica pode contribuir para o
desenvolvimento da responsabilidade socioambiental em seu público. Para tanto, como objetivos
específicos, buscou definir os conceitos de responsabilidade ambiental e desenvolvimento
sustentável e apresentar as mais recentes propostas de trabalho com o tema naquele segmento
da escolaridade.
A escolha do tema se justifica pela importância dada, na atualidade, à preservação do
meio ambiente, a partir da concepção de que não se trata de restringir as preocupações às
organizações produtivas, já que o desperdício de recursos, o desmatamento, a poluição do ar e
das águas têm sido levados a efeito - embora em graus de intensidade diferenciados - tanto por
tais organizações quanto pelo Estado e pela população em geral.
Buscou-se, desse modo, responder ao seguinte problema: como a Educação Básica pode
contribuir com a preservação ambiental? Para tanto, foi realizada uma pesquisa com fontes de
dados na produção acadêmica nacional, abrangendo artigos científicos, teses e dissertações
em português (originais ou de revisão). Segundo Gil (2007), a pesquisa bibliográfica tem por
objetivo conhecer as diferentes contribuições científicas disponíveis sobre determinado tema.
Foram pesquisados artigos científicos em português (originais ou de revisão), por meio de
levantamento bibliográfico online.
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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
(HOLLANDA, 2010), define responsabilidade
como “obrigação de responder pelas
ações próprias, pelas dos outros ou
confiadas”. Neste sentido, a responsabilidade
socioambiental pode ser assim definida:
A responsabilidade social e ambiental pode ser
resumida no conceito de efetividade, como o alcance
de objetivos econômico-sociais. Uma organização
é efetiva quando mantém uma postura socialmente
responsável. A efetividade está relacionada à satisfação
da sociedade, ao atendimento de seus requisitos sociais,
econômicos e culturais. Toda e qualquer organização
existe em função de necessidades sociais e depende
de manter um bom relacionamento com a sociedade
para se desenvolver (BUSCH; RIBEIRO, 2009, p. 12).

De acordo com Barbieri (2012, p. 66), existem
diversos fatores que originaram o conceito de
responsabilidade social, em um contexto de
globalização e das mudanças nas indústrias
por conta da preocupação dos cidadãos e
dos consumidores, das autoridades públicas e
dos investidores em relação ás organizações.

Os mesmos, ao lado das instituições,
começaram a condenar os danos causados
ao ambiente pelas atividades econômicas
e também a pressionar as empresas na
observância de requisitos ambientais e exigindo
das entidades reguladoras, legislativas e
governamentais a produção de quadros legais
apropriados e a vigilância de sua aplicação.
Ashley (2003, p.15) aborda a questão da
responsabilidade socioambiental como um
conceito que ainda não está suficientemente
consolidado e que, portanto, pode ser
considerado em construção.
Por sua vez, segundo Melo Neto (1999,
p.23), responsabilidade socioambiental é
um conceito cuja origem remonta ao final do
século XIX e início do século XX, mas sua
popularização ocorreu muito tempo depois.
O modelo de produção industrial desenvolvido
a partir do século XVIII não levou em conta os
impactos ambientais causados pelas novas
organizações. Assim, o quadro de destruição
ambiental dele resultante passou a exigir a
formulação de um modelo de desenvolvimento
sustentável. Segundo Afonso (2008, p. 56):
Dentre as várias definições de sustentabilidade, podemos
estabelecer que o termo implica na manutenção
quantitativa e qualitativa do estoque de recursos
ambientais, utilizando tais recursos sem danificar
suas fontes ou limitar a capacidade de suprimento
futuro, para que as necessidades atuais
quanto aquelas do futuro possam ser igualmente
satisfeitas. Essa noção é derivada do conceito de
desenvolvimento sustentável (AFONSO, 2008, p. 56).

Além do incremento à extração
dos recursos naturais, a emissão de
poluentes
altamente
complexos
passou a representar um perigo
ambiental. Muitos destes poluentes,
em suas reações com substâncias ácidas
ou fogo, liberam compostos tóxicos às vezes
letais para os seres vivos (AFONSO, 2008).
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Por sua vez, o crescimento populacional
EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO
aliado à forte industrialização aumentou
AMBIENTAL
significativamente a geração de resíduos
biodegradáveis
e
não
biodegradáveis,
A relação entre Educação e preservação
recalcitrantes ou xenobióticos, que determinaram ambiental foi definida por Fiorillo (2009, p. 58)
um processo contínuo de deterioração do seguinte modo:
ambiental com sérias implicações na qualidade
de vida do homem (AFONSO, 2008). Educar ambientalmente significa: a) reduzir os custos
Tal cenário trouxe consigo a necessidade
de conciliação do desenvolvimento com a
sustentabilidade ambiental. Foram então criadas
ferramentas preventivas (como os estudos de
impacto ambiental) e passou a haver um
grande envolvimento de importantes
órgãos internacionais
com as questões
relacionadas
ao
meio ambiente e
ao desenvolvimento
sustentável.
Um
exemplo
disso
é
a
definição,
pela
Organização
das
Nações
Unidas,
do
período 2005-2014 como
a “Década da Educação para
o Desenvolvimento Sustentável”:

A Década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável possui em sua essência uma
ideia simples com implicações complexas,
pois, após vivermos durante séculos sem nos
preocupar com o esgotamento dos recursos
naturais do planeta, temos que aprender, agora,
a viver de forma sustentável (UNESCO, 2010).

Assim, a ideia de desenvolvimento
sustentável busca soluções para os impactos
ambientais
causados
pelas
atividades
produtivas sem, contudo, comprometer o
desenvolvimento econômico, considerado
imprescindível para o atendimento das
crescentes
demandas
colocadas
pelo
crescimento populacional (CALIA, 2007).
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ambientais, à medida que a população atuará como
guardiã do meio ambiente; b) efetivar o princípio da
prevenção; c) fixar a ideia de consciência ecológica,
que buscará sempre a utilização de tecnologias limpas;
d) incentivar a realização do princípio da solidariedade,
no exato sentido que perceberá que o meio ambiente é
único, indivisível e de titulares indetermináveis, devendo
ser justa e distributivamente acessível a todos; e) efetivar
o princípio de participação, entre outras
finalidades (FIORILLO, 2009, P. 58).

Assim, a Educação
tem
recebido
grande
destaque
no que se refere à
preservação ambiental.
A Constituição Brasileira
de
1988
(BRASIL,
1988), em seu artigo
225 definiu a obrigação do
Poder Público em “promover a
educação ambiental em todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para
a preservação do meio ambiente” e, a partir
daí, um conjunto de dispositivos legais
procurou disciplinar as formas pelas quais
a Educação Ambiental deve ser realizada.
Assim, a Política Nacional do Meio Ambiente,
refletindo o dispositivo constitucional referido,
previu a “educação ambiental a todos os
níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para a
participação ativa na defesa do meio ambiente”,
e a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que
estabeleceu a Política Nacional de Educação
Ambiental, definiu em seus artigos 1º e 2º que a
Educação Ambiental deve ser entendida como:
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Os processos pelos quais o indivíduo e
a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos,
habilidades,
atitudes
e
competências direcionadas para a conservação
do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade, sendo ainda um componente
essencial e permanente da educação nacional que
deve estar presente, de forma articulada, em todos
os níveis e modalidades de processo educativo,
em caráter formal e não formal (BRASIL, 1999).

A Educação Ambiental é, portanto, um direito
fundamental do cidadão. A Política Nacional do
Meio Ambiente ainda determina que a educação
ambiental deve integrar o ensino formal,
sendo devolvida no âmbito dos currículos das
instituições de ensino públicas e privadas,
englobando a educação básica, a superior, a
especial, a profissional e a de jovens e adultos.
Esta determinação legal, contudo, não deve
ser entendida como a exigência de uma
disciplina específica no currículo de ensino,
facultando-se apenas nos cursos de pósgraduação, extensão e nas áreas voltadas
ao aspecto metodológico da educação
ambiental, quando esta se fizer necessário.
A Educação Ambiental deve ser considerada
como uma atividade-fim, pois destina a
despertar e formar consciência ecológica
para o exercício da cidadania. Aliada a outras
ações, é um instrumento valioso na geração
de atitudes, hábitos e comportamentos que
concorrem para garantir o respeito ao equilíbrio
ecológico e a qualidade do ambiente como
patrimônio da coletividade (BRASIL, 1999).
Os princípios básicos definidos pela Política
Nacional do Meio Ambiente para a Educação
Ambiental são:
I – o enfoque humanista, holístico, democrático
e participativo;
II – a concepção do meio ambiente em sua
totalidade, considerando a interdependência
entre o meio natural, o socioeconômico e o
cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;
III – o pluralismo de ideias e concepções
pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e
transdisciplinaridade;
IV – a vinculação entre a ética, a educação, o
trabalho e as práticas sociais;

V – a garantia da continuidade e permanência
do processo educativo;
VI – a permanente avaliação crítica do
processo educativo;
VII – a abordagem articulada das questões
ambientais locais, regionais, nacionais e global;
VIII- o reconhecimento e o respeito à
pluralidade e à diversidade individual e cultural
(BRASIL, 1999).
Tais princípios visam os seguintes objetivos:
I – o desenvolvimento de uma compreensão
integrada do meio ambiente em suas múltiplas
e complexas relações envolvendo aspectos
ecológicos, psicológicos, legais, políticos,
sociais, econômicos, científicos, culturais
éticos;
II – a garantia de democratização das
informações ambientais;
III – o estímulo e o fortalecimento de uma
consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social;
IV – o incentivo à participação individual
e coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio ambiente,
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental
como um valor inseparável do exercício da
cidadania.
V- o estímulo à cooperação entre as
diversas regiões do País, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção de
uma sociedade ambientalmente equilibrada,
fundada nos princípios da liberdade, igualdade,
solidariedade, democracia, justiça social,
responsabilidade e sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração
com a ciência e tecnologia;
VII
o
fortalecimento
da
cidadania,
autodeterminação dos povos e solidariedade
como fundamentos para o futuro da humanidade
(BRASIL, 1999).
Outro importante documento que busca
apresentar orientações para a Educação
Ambiental são os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 1998). Tal
documento prevê a adaptação do currículo a cada
realidade escolar e apresenta o meio ambiente
como um dos temas transversais. O conceito
de “temas transversais” se refere a grandes
problemas da atualidade que devem integrar
o currículo em todas as disciplinas escolares.
Neste sentido, os PCN’s apresentam, segundo
Garcia (2011, p. 60-61) as seguintes reflexões
para o trabalho com o tema “Meio Ambiente”:
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I - É essencial que se criem nas escolas espaços para
que sejam desenvolvidos projetos a partir de reflexões
embasadas não só nas propostas curriculares da
Secretaria da Educação como também num material
de apoio consistente. Por sua vez, tais projetos devem
gradativamente envolver todos os profissionais de
educação e, se possível, contar com a participação
efetiva de coordenadores pedagógicos. II- Não é possível
que ocorra esse desenvolvimento sem a atualização
permanente dos professores. É importante que, na
organização escolar, sejam assumidas integralmente
tais propostas para que se tenham condições efetivas de
aplicabilidade das mesmas, como, por exemplo, tempo e
espaço para o trabalho interdisciplinar e principalmente
para a continuidade dos projetos (Garcia, 2011, p. 60-61).

A questão da preservação ambiental, portanto,
está incorporada, do ponto de vista legal, à
Educação Básica, uma vez que a legislação
brasileira prevê o desenvolvimento da Educação
Ambiental neste segmento da escolarização.

ÉTICA E RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL NA EDUCAÇÃO
Uma vez definida, na legislação, a
obrigatoriedade da Educação Ambiental, cabe
discutir de que forma a responsabilidade
socioambiental pode ser desenvolvida nas
escolas. Trata-se de um tema que envolve
a questão da ética. A Ética também foi eleita
como tema transversal nos PCNs, na seguinte
perspectiva:
Questões éticas encontram-se a todo momento em todas
as disciplinas. Vale dizer que questões relativas a valores
humanos permeiam todos os conteúdos curriculares. É
fácil verificar esse fato em História: as guerras, as diversas
formas de poder político, as revoluções industriais e
econômicas, as colonizações, etc., dizem diretamente
respeito às relações entre os homens. E mais ainda:
o passado histórico é de extrema importância para se
compreender o presente, os valores contemporâneos,
as atuais formas de relacionamento entre os homens,
entre as comunidades, entre os países. Em relação à
Língua Portuguesa, deve-se considerar que a linguagem
é o veículo da cultura do país onde é falada, que carrega
os valores, portanto. Por exemplo, comparar a chamada
“norma culta” às outras formas de falar não é apenas
comparar duas formas de se comunicar seguindo o
critério do “certo” e do “errado”. É, sobretudo, pensar
sobre as diversas formas de o homem se apoderar da
cultura, suas possibilidades objetivas de fazê-lo (BRASIL,
1998, p. 62).
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Assim, a responsabilidade socioambiental
diz respeito a um problema ético: trata-se
de cultivar comportamentos que levem em
conta a necessidade social, superando-se
os comportamentos egoístas. Ou, conforme
afirma o documento citado: “em relação ao
Meio Ambiente, temas como a preservação
da natureza dizem respeito diretamente à vida
humana [...]. Ou seja, desrespeitar a natureza
significa desrespeitar as pessoas que dela
dependem” (BRASIL, 1998, P. 63).
Neste sentido, Brancalione (2016) considera
que a abordagem educativa da preservação
ambiental não pode ser vista apenas como a
transmissão de conhecimento na área científica
e mera conservação da natureza: é preciso levar
em conta aspectos políticos, socioeconômicos
e culturais para que realmente possa ser
percebida como Educação Ambiental:
A conscientização, conhecimento, comportamento,
competência, capacidade de avaliação e participação
devem ter como princípio o esclarecimento e a atuação
consciente dos sujeitos frente à problemática ambiental,
buscar um novo comportamento que visa adquirir o
sentido dos valores sociais, sensibilizando-os pelo
interesse ao meio ambiente (BRANCALIONE, 2016, p. 3).

Nessa mesma perspectiva, Jacobi (2003, p.
196) afirmou que “a educação ambiental aponta
para propostas pedagógicas centradas na
conscientização, mudança de comportamento,
desenvolvimento de competências, capacidade
de avaliação e participação dos educandos”.
De acordo com este autor, a responsabilidade
socioambiental só pode ser construída a partir
de uma Educação Ambiental que entenda o meio
ambiente de um ponto de vista integrador, ou
seja, que leve em conta as dimensões políticas e
culturais do ser humanos, e não apenas aquelas
de natureza biológica. Colocar o aluno como
protagonista da preservação é, assim, o objetivo
da Educação Ambiental, conforme afirmaram
Roos e Becker (2012, p. 863):
Ao implementar um projeto de educação para o ambiente,
se estará facilitando aos alunos e à população uma
compreensão fundamental dos problemas existentes, da
presença humana no ambiente, da sua responsabilidade
e do seu papel crítico como cidadãos de um país e de um
planeta. Desenvolve-se assim, as competências e valores
que conduzirão a repensar e avaliar de outra maneira as
suas atitudes diárias e as suas consequências no meio
ambiente em que vivem (MAIA, 2015, p. 294).
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Para tanto, Maia (2015, p. 294) propõe que a
Educação Ambiental percorra um caminho que
vá “do social ao ambiental e voltar ao social
fornecendo subsídios para a prática social mais
ativa e participativa”. Para o autor, é necessário,
dentro da temática ambiental, considerar
as problemáticas contemporâneas como as
questões de gênero, questões étnicas, e entendêlas como “identidades sociais que não são
baseadas em classes, também das liberdades
políticas, os novos e diversos componentes
que afirmam o capital no mundo, e a novas
relações com as instituições e instâncias de
poder a ele associadas” (MAIA, 2015, p. 295).

As práticas de Educação Ambiental devem se vincular
a uma pedagogia da complexidade, onde existe
espaço para a mono, inter e transdisciplinaridade,
a fim de se induzir e fomentar as capacidades e
habilidades mentais para ver o mundo como sistemas
complexos, para compreender a causalidade
múltipla, a interdeterminação e interdependência dos
diferentes processos, estimulando o pensamento
crítico, participativo e propositivo dos educandos e
da comunidade, sendo que esse impulso ao saber
ambiental crítico deve se dar por vários espaços de
comunicação e com apoios tecnológicos diferenciados
(RODRIGUES e COLESANTI, 2008, P. 59-60).

Assim, a responsabilidade social, na visão dos
autores consultados, recebe uma formulação
integrada a outras temáticas, uma vez que ela
No mesmo sentido, afirmaram Rodrigues e se desenvolve a partir da consciência crítica
dos indivíduos acerca do mundo que os rodeia.
Colesanti (2008, p. 59-60):
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo analisou, a partir do conceito de responsabilidade socioambiental, como a Educação pode contribuir para a preservação do meio ambiente. De acordo com os autores consultados, a responsabilidade socioambiental não pode ficar restrita às organizações, cabendo a cada
cidadão assumir sua parte no que se refere à preservação do meio ambiente. Daí a importância
do desenvolvimento de uma Educação Ambiental que, no Brasil, já se encontra consolidada na
legislação.
No que se refere aos caminhos a serem trilhados por essa Educação Ambiental, a literatura
consultada foi consensual ao afirmar a necessidade de uma abordagem holística da temática,
já que o tema envolve não só aspectos biológicos, mas aqueles de natureza social, política e
cultural.
Neste sentido, cabe aos educadores, a partir da perspectiva sugerida tanto pelos autores consultados como pela legislação atinente à Educação Ambiental, encontrar caminhos que possam
tornar efetiva a formação da consciência ecológica na Educação Básica.
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O ENSINO DE ESPANHOL E A
LITERATURA NAS PRÁTICAS
DO ENSINO MÉDIO

RESUMO: Este estudo traz uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva que aborda os aspectos do Ensino da Leitura, Literatura e Língua Espanhola no Ensino Médio, além de alguns aspectos relacionados a legislação pertinente ao tema. Neste sentido objetiva discutir de que maneira
as práticas de leitura estão inseridas no contexto educacional dos jovens, bem como as práticas
de letramento são efetivadas por meio da leitura. Durante muito tempo, a discussão sobre a inclusão da língua espanhola nos currículos escolares no Brasil, ocupou uma posição secundária,
com pouca relevância. Com a promulgação da Lei nº 11.161/2005, surge a obrigatoriedade
da oferta do ensino da língua espanhola, nas escolas públicas e privadas de ensino médio e a
oferta facultativa nos currículos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. O professor ao utilizar
textos literários em língua estrangeira atuam e contribuem de maneira significativa para que os
alunos possam adquirir novos conhecimentos e tenham acesso a questões relacionadas a cultura e não apenas a gramática da língua estrangeira. A literatura contribui para o enriquecimento
da aprendizagem com significado e para a formação de um aluno mais consciente. O professor
de maneira didática deve ser um mediador entre o conhecimento e o aluno, tornando-se leitor
para formar leitores e realizando o elo entre os textos literários e os jovens. A escola é quem deve
criar práticas para que estas ações sejam possíveis e reais no contexto educacional, contribuindo para a formação de leitores críticos que possam atuar na sociedade e no campo acadêmico.
Palavras-chaves: Língua Espanhola; Aprendizagem; Ensino Médio, Leitura e Literatura.
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INTRODUÇÃO

O

tema deste estudo versará sobre o Ensino da Leitura, Literatura e Língua Espanhola
no Ensino Médio, tendo como objetivo geral apresentar e refletir acerca das práticas
de leitura que estão inseridas no contexto educacional dos jovens do ensino médio e
como objetivos específicos, elencar aspectos da legislação vigente sobre o tema e analisar o
trabalho em sala de aula, além das práticas de letramento relacionadas ao tema.
Esta pesquisa se justifica à medida que no atual contexto de nossa sociedade, em que a internet e as formas de comunicação exigem cada vez mais a rapidez e a agilidade em detrimento do
raciocínio, leitura e compreensão, identificar a forma como o conteúdo da Literatura e a Leitura
pode ser abordada em sala de aula, buscando a atenção e o interesse do aluno, que na maioria
dos casos, só tem acesso a literatura juvenil propagada pela mídia.
A língua espanhola é uma das línguas mais faladas no mundo atual com um crescente aumento do número de hispano falantes, o estreitamento das relações com os países vizinhos e
a globalização podem ser elencados como fatores que contribuem para um interesse cada vez
maior do estudo da língua espanhola no Brasil.
O professor de maneira didática deve ser um mediador entre o conhecimento e o aluno, tornando-se leitor para formar leitores e realizando o elo entre os textos literários e os jovens. A
escola é quem deve criar práticas para que estas ações sejam possíveis e reais no contexto
educacional, contribuindo para a formação de leitores críticos que possam atuar na sociedade
e no campo acadêmico.
De acordo com Lajolo (2011, p. 106) “é a leitura, como linguagem e como instituição, que se
confiam os diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e comportamentos”. A
literatura no currículo escolar se torna importante no sentido da formação do cidadão que possa
exercer os seus direitos na sociedade letrada, usando a língua e a linguagem de forma competente e autônoma.
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têm o hábito de ler, se torna essencial o
trabalho do professor neste sentido, para
uma mudança neste panorama e a criação
de uma nova concepção da importância
O ensino de espanhol como língua estrangeira da leitura em uma sociedade letrada.
no Brasil foi regulamentado com a Lei nº
As Orientações Curriculares para o Ensino
11.161 de 05 de agosto de 2005, a partir de
então, tem se como prioridade capacitar e Médio (BRASIL, 2006) não possui um caráter
formar professores para atuação nos níveis dogmático e respeita as peculiaridades
de ensino fundamental e médio, atendendo de cada situação de ensino, não oferece
os princípios de uma formação qualificada uma listagem fechada de conteúdos ou
para este fim. Da mesma maneira como já temas a serem desenvolvidos de maneira
temos essa prioridade na capacitação para o uniforme. Busca delinear alguns princípios
ensino da língua inglesa desde muito tempo. gerais que permitam aos docentes:

AS PRÁTICAS DE LEITURA NO
CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO E A
LEGISLAÇÃO

De acordo com as Orientações Curriculares
para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p.18)
levando em consideração que os documentos
que servem de parâmetro para o ensino
fundamental se orientam pelo princípio de que
o ensino e a aprendizagem devem contribuir
para que o aluno construa gradativamente
os saberes sobre os diferentes textos que
circulam em seu meio social, no ensino
médio, o aluno deve ser capaz de ampliar
os saberes relativos ao funcionamento e
as configurações dos textos, de maneira
reflexiva e crítica, reconhecendo aspectos
sobre a linguagem e a própria língua em si.
De acordo com Cosson (2007, p. 104) “a
sugestão é que ele estabeleça em sua rotina
não só momentos de leitura individual, mas
também espaços em que molde o ato de
ler”. Tornando tais práticas cotidianas
e diversificadas, o hábito da leitura,
cada vez mais, vai se consolidar no
contexto educacional e o professor se
torna o exemplo de leitor para o aluno.
Formar
os
jovens
numa
perspectiva crítica de letramento e
letramento literário é de fundamental
importância e vai ao encontro
das propostas educacionais aqui
elencadas e na sociedade atual,
que vive na era da tecnologia,
em que cada vez menos jovens
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Com base nas ideias de Lajolo (2011, p. 106)
“é a leitura, como linguagem e como instituição,
que se confiam os diferentes imaginários,
as diferentes sensibilidades, valores e
comportamentos”. A literatura no currículo
escolar se torna importante no sentido da
formação do cidadão que possa exercer os seus
direitos na sociedade letrada, usando a língua e
a linguagem de forma competente e autônoma.

línguas estrangeiras, em caráter optativo,
preferencialmente o espanhol, de acordo
com a disponibilidade de oferta, locais e
horários definidos pelos sistemas de ensino.

O mais novo momento decisivo veio com a
atual lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), a Lei Federal nº 9.394/96,
que ainda vem recebendo sucessivas alterações
e acréscimos e em seu texto traz o Ensino
De acordo com o disposto na Lei 13.415/2017 Médio como a etapa final da Educação Básica.
em seu parágrafo 4o, os currículos do ensino
médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo
Como destaca Rodrigues (2010), uma das
da língua inglesa e poderão ofertar outras medidas importantes para o estabelecimento
do espanhol nas escolas brasileiras foi a
publicação pelo Ministério da Educação
(MEC), em 2006, das Orientações
Curriculares para o Ensino Médio –
Conhecimentos de Espanhol (OCEM,
BRASIL, 2006). Este documento, além de
poder contribuir para a regulamentação
da língua espanhola como disciplina
regular do currículo escolar do Ensino
Médio, também tem o papel de servir
como guia norteador para os professores
que atuam no ensino de Língua Estrangeira.
Para que a escola cumpra com as finalidades
elencadas na legislação é necessário que os
conteúdos abordados tenham o intuito de
ampliar os conhecimentos dos alunos de uma
maneira crítica e coerente, sem a necessidade
de conteúdos memorizados e sem
sentido. O aluno deve formar-se em um
leitor consciente, que tenha condições
de apropriar-se de tais conhecimentos
de maneira letrada, referindo-se ao
exemplo de Letramento Literário que
perpassa a ideia do uso da linguagem
nas práticas sociais e cotidianas.
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O ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA E
LITERATURA

neste sentido tem-se a necessidade de se
abordar não apenas os conteúdos gramaticais
e lexicais, mas também de se explorar
a heterogeneidade linguística do ensino
da língua espanhola, em seus aspectos
contextual, social, cultural e histórico, para
que os alunos adquiram uma consciência
crítica da existência dessa heterogeneidade
e diversidade linguística e sociocultural.

Segundo as Orientações Curriculares para
o Ensino Médio (2006, p. 80) na perspectiva
do letramento, que implica o enfoque sobre a
“inserção nas práticas sociais de leitura e escrita”
(SOARES,1998, p. 83), “o letramento literário
permite compreender os significados da escrita
e da leitura literária para aqueles que a utilizam
Embora concordemos com o fato de que a
e dela se apropriam nos contextos sociais”.
Desta maneira, o projeto pedagógico da escola Literatura seja um modo discursivo entre vários
deve contribuir para a formação do aluno leitor. (o jornalístico, o científico, o coloquial, etc.), o
discurso literário decorre, diferentemente dos
De acordo com as Orientações Curriculares outros, de um modo de construção que vai além
Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, das elaborações linguísticas usuais, porque
2006) existe uma grande variedade dos falsos de todos os modos discursivos é o menos
cognatos e uma grande semelhança com a língua pragmático, o que menos visa a aplicações
nacional, trazendo a falsa ilusão de “língua fácil”, práticas. Uma de suas marcas é sua condição
limítrofe, que outros denominam transgressão,
que garante ao participante do jogo da leitura
literária o exercício da liberdade, e que pode
levar a limites extremos as possibilidades
da língua (BRASIL, 2006, p.49).

A participação do leitor na construção
de significados e na apropriação de textos
literários se faz necessária para que as
suas experiências sejam aprofundadas
em tal contexto e o sentido de letramento
literário, com vistas as práticas sociais
e participação crítica na sociedade
seja efetivado de maneira eficaz.
Para que os direcionamentos
apontados pelo Ministério da Educação
sejam viáveis na prática é necessário
um investimento financeiro efetivo e
um investimento intelectual, com a
capacitação de professores, com uma
infraestrutura adequada e que contemple
as especificações estabelecidas na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
(LDBEN
9394/96).
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gênero literário, que igualmente pode regular
o grau de exigência e de ingenuidade,
de
afastamento
ou
aproximação”.
Com base nas Orientações Curriculares para
o Ensino Médio (BRASIL, 2006), componentes
curriculares considerados “tradicionais” devem
servir para que o estudante se aproprie de
outras maneiras de expressar uma realidade
diferente da sua, de forma a que ele seja capaz
de apropriar-se, também, das peculiaridades
linguísticas e socioculturais do outro.
Assim, será necessário considerar, entre os
conteúdos a serem incluídos no ensino médio.
A tarefa do educador consiste em aproximar
o jovem leitor aos conteúdos diferenciados,
apresentando um novo padrão de obras literárias
as quais estes jovens, sem a interferência da
escola, não teriam acesso. Os jovens, em sua
maioria estão em contato com livros de cunho
juvenil que se tornam facilmente atrativos pela
Segundo as Orientações Curriculares para o mídia e as obras literárias acabam por não
Ensino Médio (2006, p.68) os fatores linguísticos, fazer parte do seu cotidiano social e escolar.
culturais e ideológicos contribuem para modular
a relação do leitor com o texto, esta relação
É fundamental, de acordo com Soares (2001,
pode ir desde a rejeição ou incompreensão da p. 69) que na perspectiva do letramento, as
obra até a adesão incondicional a ela. “Também habilidades de leitura devam ser aplicadas a
conta a familiaridade que o leitor tem com o diversos tipos de suportes e textos: “literatura,
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livros didáticos, obras técnicas, dicionários, gerar desconfortos (BRASIL, 2006, p. 145).
listas, enciclopédias, quadros de horário,
catálogos, jornais, revistas, anúncios, cartas
De acordo com as Orientações Curriculares
formais e informais, rótulos, cardápios, sinais para o Ensino Médio (2006, p. 71) é necessário
de trânsito, sinalização urbana, receitas”. motivar os jovens à leitura dos livros de literatura
com atividades que tenham uma finalidade
É a leitura, como linguagem e como imediata e não somente uma finalidade escolar
instituição, que se confiam os diferentes “por exemplo, que o aluno se reconheça como
imaginários, as diferentes sensibilidades, leitor, ou que veja nisso prazer, que encontre
valores e comportamentos através dos espaço para compartilhar suas impressões de
quais uma sociedade expressa e discute, leitura com os colegas e com os professores”.
simbolicamente, seus impasses, seus desejos, As atividades diferenciadas motivariam
suas utopias. Por isso a literatura é importante o jovem a ler por prazer e por gosto e não
no currículo escolar: o cidadão para exercer pela obrigatoriedade imposta pela escola.
plenamente sua cidadania, precisa apossar-se
da linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornarse seu usuário competente, mesmo que nunca
vá escrever um livro (LAJOLO, 2011, p. 106).
Com base nas ideias de Menezes (2008,
p. 16), apesar do avanço nas teorias do
ensino de línguas ocorrido especialmente nas
últimas décadas, “saltando de uma educação
instrumental para uma formação integrada e
significativa”, na prática, seja nas escolas ou
nas universidades, ainda prevalece a tradição
do método gramatical. E os textos literários
continuam como suporte para análises
estruturais da língua ou como exemplos
meramente ilustrativos da pluralidade cultural.

O que precisa ser privilegiado no ensino de
uma língua estrangeira é a amostragem e a
reflexão sobre a divisão que nela mesma se
organiza ao redor do que é possível e do que
é impossível dizer (uma questão que vai muito
além do certo e do errado do ponto de vista
da norma gramatical vigente e reconhecida),
sendo que a gramática representa apenas
uma dessas formas dessa divisão, configurada
também por outros eixos, entre eles o da
coesão, da coerência, da relação com o outro,
da adequação a contextos e situações. É nesse
sentido que toda produção estrangeira deve ser
focalizada, porque depende disso a possibilidade
de ser compreendida e de não incorrer em
problemas graves de inadequação que podem
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa também trouxe elementos satisfatórios e comprobatórios que tarefa do professor
consiste em aproximar o jovem leitor aos conteúdos diferenciados, apresentando um novo padrão de obras literárias as quais estes jovens, sem a interferência da escola, não teriam acesso.
Os jovens, em sua maioria estão em contato com livros de cunho juvenil que se tornam facilmente atrativos pela mídia e as obras literárias acabam por não fazer parte do seu cotidiano social
e escolar.
Nesta perspectiva o professor de maneira didática deve ser um mediador entre o conhecimento e o aluno, tornando-se leitor para formar leitores e realizando o elo entre os textos literários
e os jovens. A escola é quem deve criar práticas para que estas ações sejam possíveis e reais
no contexto educacional, contribuindo para a formação de leitores críticos que possam atuar na
sociedade e no campo acadêmico.
O ensino da língua estrangeira deve contar com um suporte nas escolas, como a utilização
de materiais adequados, adequação de espaços e quantidade de alunos por turma, para que a
aprendizagem possa ocorrer de uma maneira qualificada. A língua espanhola é uma das línguas
mais faladas no mundo atual com um crescente aumento do número de hispano falantes, o estreitamento das relações com os países vizinhos e a globalização podem ser elencados como fatores que contribuem para um interesse cada vez maior do estudo da língua espanhola no Brasil.
As práticas de leitura, em especial a abordagem da Literatura, deve abranger aspectos coerentes com a realidade dos jovens e apresentar um propósito definido, como o de formar cidadãos
críticos e leitores letrados para as práticas na sociedade atual.
A participação do leitor na construção de significados e na apropriação de textos literários se
faz necessária para que as suas experiências sejam aprofundadas em tal contexto e o sentido
de letramento literário, com vistas as práticas sociais e participação crítica na sociedade seja
efetivado de maneira eficaz.
As finalidades para o Ensino Médio abrangem uma proposta curricular que atenda as demandas e especificidades do aluno, neste sentido, os conteúdos abordados devem ampliar o conhecimento dos alunos de forma crítica e coerente, no qual o processo de ensino e aprendizagem
percorre diferentes contextos e saberes necessários para uma prática educativa de qualidade.
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A AFETIVIDADE NO PROCESSO
DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Este artigo tem como objetivo mostrar a influência da afetividade no processo de aprendizagem no contexto escolar. Reflete também sobre uma aprendizagem mais interessante e significativa junto a real função da escola no processo educativo, relacionando o desenvolvimento cognitivo
e afetivo. Destaca a responsabilidade do profissional da educação sobre a cognição do educando,
permeada pela afetividade, pois se concebe como intrínseca a relação entre os processos cognitivos
e afetivos no funcionamento psíquico humano. Ressalta que apesar de diferentes em sua natureza, a
afetividade e a cognição são inseparáveis, pois, quando nos referimos à inteligência ou à capacidade
cognitiva do ser humano, quase sempre estamos nos indagando sobre a capacidade de aprendizagem do indivíduo diante de um determinado objeto do conhecimento. Destaca especialmente o
diálogo entre as teorias de aprendizagem de Piaget, Vygotsky e Wallon, que tratam da capacidade
humana de utilizar instrumentos simbólicos para complementar nossa atividade, que tem bases
biológicas. Finalmente entende que o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma,
seriam impossíveis de acontecer.Portanto, este trabalho traz à tona, a existência de dois tipos de condições de aprendizagem: as externas, referindo-se ao aspecto social, cultural em que o sujeito está
imerso e as internas, ligadas ao corpo como organismo mediador da ação. Este estudo tem como
objetivo investigar o vínculo afetivo, como um grande facilitador no processo de ensino aprendizagem, permeado pelos vínculos emocionais que se estabelecem desde o nascimento e influenciam
na construção do conhecimento pelo sujeito, propiciando-lhe ferramentas necessárias à aquisição da
aprendizagem e sua conservação. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, buscando
evidenciar como a relação afetiva pode influenciar os alunos a desenvolverem atitudes e pensamentos positivos quanto à aprendizagem e, também na possibilidade de construir um ambiente escolar
pauta dono respeito, favorecendo a construção da auto estima intimamente ligada à afetividade.
Palavras-chaves: Afetividade;Aprendizagem;Professor.
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INTRODUÇÃO

A

presença da afetividade na educação é um desafio para a aprendizagem significativa e consiste num processo de educação para a vida, numa parceria entre professor, aluno, família e comunidade, grupos sociais tão importantes no sucesso da
aprendizagem do aluno. Saber manter uma relação de afeto, carinho, respeito, no Séc. XXI,
ainda permanece como desafio aos educadores e familiares envolvidos no processo ensino aprendizagem, aliás, é um permanente desafio à construção de um cotidiano escolar capaz de fazer valer a dimensão humana em detrimento da visão racionalista de educação.
Este estudo tem como objetivo investigar o vínculo afetivo, como um grande facilitador no processo de ensino aprendizagem, permeado pelos vínculos emocionais que se
estabelecem desde o nascimento e influenciam na construção do conhecimento pelo
sujeito, propiciando-lhe ferramentas necessárias à aquisição da aprendizagem e sua conservação.Tal temática tem se mostrado bastante relevante e vem sendo debatida e defendida há alguns anos por psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, profissionais da educação
e da saúde em geral. Falar em afetividade é acreditar em uma temática que possui relevância social e educacional, pois para formar cidadãos honestos responsáveis torna-se necessário uma escola construída a partir do respeito, da compreensão e da autonomia de ideias.
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CONCEPÇÕES SOBRE A
APRENDIZAGEM
A aprendizagem é considerada como
uma das principais funções mentais que
apresentam os seres humanos, os animais
e os sistemas de tipo artificial. Em termos
gerais, diz-se que a aprendizagem é a
aquisição de qualquer conhecimento a
partir da informação que se percebe.

A principal implicação dos princípios
teóricos de Vygotsky (1991) é de que o
conhecimento é construído socialmente de
forma coletiva. A base dessa abordagem
consiste no indivíduo como resultado de um
processo sócio-histórico, sendo constituído
por meio de suas interações sociais, como
alguém que transforma e é transformado, nas
relações estabelecidas em uma determinada
cultura. É a partir dessa interação do indivíduo
com o meio que ocorre a aprendizagem.

Embora diversos autores em várias áreas
Desse modo, a aprendizagem torna-se um
abordam o assunto, os processos pelos
quais se realiza a aprendizagem ainda processo socialmente elaborado, concebido
constituem um desafio para os pesquisadores. na relação cultural entres sujeitos e o meio.
A grande preocupação de filósofos,
psicólogos, antropólogos e educadores
ainda têm sido compreender como o
homem adquire e transmite o conhecimento.
Segundo Cunha (1988), o termo aprendizado,
etimologicamente significa o ato da pessoa
aprender, que significa apanhar algo. Portanto,
a própria palavra aprendizado, em suas origens,
sugere que o indivíduo dirige-se ativamente
ao aprender.As pessoas estão predestinadas
a aprender, em um processo de interação
com o contexto e por mediação social, a
construir uma visão de mundo e intervir nele.
Na maior parte das vezes o termo aprendizagem
remete à ideia de escola, estudo, matérias,
habilidades e desempenhos acadêmicos.
Porém, a aprendizagem escolar também pode
resultar de uma complexa atividade humana,
na qual o pensamento, a percepção, as
emoções, a motricidade,associados ao cenário
histórico cultural podem estar envolvidos.
Nesse contexto, a aprendizagem pode ser
abordada em diversos ângulos, pois se refere
à complexidade do ser humano nas suas
inúmeras dimensões, as quais acompanham
o indivíduo durante todo o seu percurso
de vida, sofrendo,portanto, a influência
de inúmeras variáveis (SMOLE, 2006).
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Portanto, pode ser passível de uma abordagem
por diversas lentes, pois envolve a peculiaridade
do ser humano, de acordo com a cultura, a
sociedade e, consequentemente, as situações
de aprendizagem vivenciadas por cada
indivíduo, no decorrer de sua história de vida.

é capaz de realizar a partir da colaboração
de
companheiros
mais
experientes.

Essa abordagem valoriza, portanto, o papel
do educador como agente da mediação entre
sujeito e o objeto do conhecimento, interferindo
na zona de desenvolvimento proximal. Assim,
a função da educação institucionalizada é
Para Vygotsky (1991) a interação social transformar o que é zona de desenvolvimento
fornece os meios para o desenvolvimento, proximal hoje, em nível de desenvolvimento real
pois em todo o percurso de vida o indivíduo é, amanhã,num processo de avanços contínuos.
profundamente ,influenciado por significações
do mundo social. Apesar da trajetória do seu
Em seus estudos, Vygotsky (1991) considerou
desenvolvimento, em parte, ser definido pelo que:
processo de maturação do organismo individual,
é o aprendizado que possibilita o despertar dos
A aprendizagem não é em si o desenvolvimento,
processos internos desse desenvolvimento. mas uma correta organização da aprendizagem da
Um dos princípios desta perspectiva é o fato de
que a criança experimenta um campo complexo
de atividades que organizam o desenvolvimento,
alcançado antes de entrar para a escola.
Portanto, aprendizagem e desenvolvimento
não entram em contato pela primeira vez na
idade escolar, mas estão ligados entre si
desde os primeiros dias de vida da criança.
O autor reforça que toda aprendizagem
da criança na escola tem uma pré-história
(Vygotsky,1991).As experiências anteriores ao
período escolar correspondem à sua história
aprendizagem, extremamente relevante para
a construção do conhecimento, visto que a
criança chega à escola comumente sabendo
falar e agir conforme diferentes situações,
num complexo repertório de habilidades.

criança conduz ao desenvolvimento mental, que
ativa um grupo de processos de desenvolvimento,
e essa ativação não poderia produzir-se sem a
aprendizagem. Por isso a aprendizagem é um momento
intrinsecamente necessário e universal para que se
desenvolvam na criança essas características humanas
e naturais historicamente (VYGOTSKY, 1991, p. 47).

Apropriando-se das práticas culturalmente
estabelecidas, a criança vai evoluindo das
formas elementares de pensamento para
formas mais abstratas, que a ajudarão
a conhecer e controlar a realidade.
Nesse sentido, a importância do outro.

A educação que concebe o aprendizado da
criança em termos de seu desenvolvimento
real, sobre os problemas que ela já pode
resolver sozinha, está atuando de forma
retrospectiva no desenvolvimento mental
da criança. Já a educação que atua na
zona de desenvolvimento proximal, dando
assistência às atividades que a criança ainda
não pode realizar sem auxílio, promove o
desenvolvimento mental de forma prospectiva.
A zona de desenvolvimento proximal é
reconhecida como a distância existente
entre o nível de desenvolvimento real, ou
seja, aquilo que a criança já é capaz de
fazer de forma independente e o nível de
desenvolvimento potencial, aquilo que a criança
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CONCEPÇÕES SOBRE A
APRENDIZAGEM
A aprendizagem é considerada como
uma das principais funções mentais que
apresentam os seres humanos, os animais e
os sistemas de tipo artificial. Em termos gerais,
diz-se que a aprendizagem é a aquisição de
qualquer conhecimento a partir da informação
que se percebe (VYGOTSKY, 1991).
Embora diversos autores em várias áreas
abordam o assunto, os processos pelos quais
se realiza a aprendizagem ainda constituem
um desafio para os pesquisadores. A grande
preocupação
de
filósofos,
psicólogos,
antropólogos e educadores ainda têm sido
compreender como o homem adquire e
transmite o conhecimento (VYGOTSKY, 1991).
Segundo Cunha (1988), o termo aprendizado,
etimologicamente significa o ato da pessoa
aprender, que significa apanhar algo. Portanto,
a própria palavra aprendizado, em suas origens,
sugere que o indivíduo dirige-se ativamente
ao aprender.As pessoas estão predestinadas
a aprender, em um processo de interação
com o contexto e por mediação social, a
construir uma visão de mundo e intervir nele.

como resultado de um processo sócio-histórico,
sendo constituído por meio de suas interações
sociais, como alguém que transforma e é
transformado, nas relações estabelecidas em
uma determinada cultura. É a partir dessa
interação do indivíduo com o meio que ocorre
a aprendizagem. Desse modo, a aprendizagem
torna-se um processo socialmente elaborado,
concebido na relação cultural entres sujeitos
e o meio. Portanto, pode ser passível de uma
abordagem por diversas lentes, pois envolve a
peculiaridade do ser humano, de acordo com
a cultura, a sociedade e, consequentemente,
as situações de aprendizagem vivenciadas
por cada indivíduo, no decorrer de sua
história de vida. Para Vygotsky (1991) a
interação social fornece os meios para o
desenvolvimento, pois em todo o percurso de
vida o indivíduo é, profundamente ,influenciado
por significações do mundo social. Apesar da
trajetória do seu desenvolvimento, em parte,
ser definido pelo processo de maturação do
organismo individual, é o aprendizado que
possibilita o despertar dos processos internos
desse desenvolvimento. Um dos princípios
desta perspectiva é o fato de que a criança
experimenta um campo complexo de atividades
que organizam o desenvolvimento, alcançado
antes de entrar para a escola. Portanto,
aprendizagem e desenvolvimento não entram
em contato pela primeira vez na idade escolar,
mas estão ligados entre si desde os primeiros
dias de vida da criança (CUNHA, 1988).

Na maior parte das vezes o termo aprendizagem
remete à ideia de escola, estudo, matérias,
habilidades e desempenhos acadêmicos.
Porém, a aprendizagem escolar também pode
O autor reforça que toda aprendizagem
resultar de uma complexa atividade humana, na
qual o pensamento, a percepção, as emoções, da criança na escola tem uma pré-história
a motricidade,associados ao cenário histórico (VYGOTSKY,1991). As experiências anteriores
cultural podem estar envolvidos CUNHA (1988). ao período escolar correspondem à sua história
aprendizagem, extremamente relevante para
Nesse contexto, a aprendizagem pode ser a construção do conhecimento, visto que a
abordada em diversos ângulos, pois se refere criança chega à escola comumente sabendo
à complexidade do ser humano nas suas falar e agir conforme diferentes situações,
inúmeras dimensões, as quais acompanham num complexo repertório de habilidades.
o indivíduo durante todo o seu percurso
A educação que concebe o aprendizado da
de vida, sofrendo,portanto, a influência
criança
em termos de seu desenvolvimento
de inúmeras variáveis ( SMOLE, 2006).
real, sobre os problemas que ela já pode
A principal implicação dos princípios teóricos resolver sozinha, está atuando de forma
de Vygotsky (1991) é de que o conhecimento retrospectiva no desenvolvimento mental
é construído socialmente de forma coletiva. A da criança. Já a educação que atua na
base dessa abordagem consiste no indivíduo zona de desenvolvimento proximal, dando
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assistência às atividades que a criança ainda interesse, favorecendo assim as possibilidades
não pode realizar sem auxílio, promove o reais na prática para que os alunos sintamdesenvolvimento mental de forma prospectiva. se acolhidos, aceito se importantes
sujeitos, autores neste meio interdisciplinar.
A zona de desenvolvimento proximal é
reconhecida como a distância existente entre
Wallon procurou compreender o psiquismo
o nível de desenvolvimento real, ou seja, aquilo humano e,para tanto, voltou sua atenção para a
que a criança já é capaz de fazer de forma criança, pois, através dela, é possível ter acesso
independente e o nível de desenvolvimento à gênese dos processos psíquicos, das funções
potencial, aquilo que a criança é capaz de intelectuais. Para o autor, as emoções são
realizar a partir da colaboração de companheiros reações organizadas e que se exercem sob o
mais experientes. Essa abordagem valoriza, comando do sistema nervoso central.Assim, ele
portanto, o papel do educador como agente considera a afetividade como ponto de partida
da mediação entre sujeito e o objeto do do desenvolvimento,mostrando que, desde o
conhecimento, interferindo na zona de início, a primeira função do desenvolvimento
desenvolvimento proximal. Assim, a função da infantil
é
afetiva
(GALVÃO,
1995).
educação institucionalizada é transformar o
que é zona de desenvolvimento proximal hoje,
Para se compreender a psicogênese do
em nível de desenvolvimento real amanhã,num ser humano é fundamental ressaltar que as
processo de avanços contínuos.Em seus funções intelectuais adquirem importância
estudos, Vygotsky (1991) considerou que: progressivamente, conforme se amplia o
processo de interação com o meio. Em relação
A aprendizagem não é em si o desenvolvimento, ao desenvolvimento humano, nota-se que a
mas uma correta organização da aprendizagem personalidade também vai se constituindo
da criança conduz ao desenvolvimento em função da afetividade, combinada com
mental, que ativa um grupo de processos de outra função, a inteligência. Assim, o processo
desenvolvimento, e essa ativação não poderia de personalização da criança depende do
produzir-se sem a aprendizagem. Por isso a desenvolvimento dessas duas funções, as
aprendizagem é um momento intrinsecamente quais não surgem prontas nem permanecem
necessário e universal para que se desenvolvam estagnadas. A afetividade é compreendida
na criança essas características humanas e como elemento inerente ao processo de
naturais historicamente (VYGOTSKY, 1991, P. cuidar e educar das crianças da Educação
47).
Infantil. Em todo o documento, a terminologia
não é definida. As manifestações afetivas
Apropriando-se das práticas culturalmente – emoções e sentimentos – são tratadas
estabelecidas, a criança vai evoluindo das como aspectos que devem ser considerados
formas elementares de pensamento para pelos
professores
(RCNEI,
1998).
formas mais abstratas, que a ajudarão
Para que as crianças sejam bem atendidas
a conhecer e controlar a realidade. no ambiente escolar, os conhecimentos a
respeito de suas necessidades afetivas nesta
A afetividade na educação infantil fase do desenvolvimento são fundamentais,
A educação infantil, como primeira etapa pois a criança pequena está em um momento
da educação básica, necessita oportunizar significativo de sua constituição subjetiva e,
vivências significativas que despertem o na escola, tais conhecimentos precisam fazer
interesse dos educandos para estabelecer parte da formação docente, já que não são
as relações necessárias e favoráveis para somente os aspectos cognitivos que devem
promover uma aprendizagem instigante e ser privilegiados para o bom andamento da
participativa. Sendo assim, deseja-se enfatizar aprendizagem do aluno na Educação infantil.
aqui que o fazer pedagógico com crianças Assim, o desenvolvimento infantil, de acordo
desta faixa etária precisa estar vinculado com (AGUIAR, ALMEIDA, 2011) embora
com os laços afetivos, dedicação, amor, aconteça por meio de heranças genéticas,
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estas não são suficientes para a construção
de um ser, o que somente é possível quando
um adulto atua nos cuidados desse pequeno
humano, estabelecendo uma relação entre eles,
formando assim uma rede de laços sociais que
o constitui o pequeno humano psiquicamente.
Piaget, Wallon e Vygotsky, com o intuito
de compreender melhor a importância da
afetividade na educação infantil, enfatizam
a íntima relação entre afeto e a cognição, no
que diz respeito ao papel das emoções para
o desenvolvimento e construção de um ser
humano. Essas abordagens formam um conjunto
de temas que irão auxiliar na valorização da
afetividade que deve estar vinculada à educação
infantil, através das emoções, das relações
humanas, do afeto na vida e no preparo,
e, principalmente o perfil diferenciado do
professor de educação infantil (RCNEI, 1998).
As pesquisas sobre essa temática asseguram
a importância dos vínculos afetivos na vida da
criança, pois se trata de um ser que está em
pleno desenvolvimento. A partir do argumento
que ressalta que a educação da criança
começa com a família e depois passa para
a escola, pode-se mostrar e provar que a
afetividade sempre aparece ligada à educação,
seja ela formal ou informal. Na educação
infantil,qualquer aprendizagem está intimamente
ligada à vida afetiva, por isso não cabe à escola
diminuir esta vida afetiva, mas sim ampliála e fortalecê-la, criando um ambiente sócioafetivo saudável para as crianças, que estão
em processo de formação. Nesse contexto, as
instituições de educação infantil integram as
funções de cuidar e educar, comprometidas
com o desenvolvimento integral da criança nos
aspectos físico, intelectual, afetivo e social,tendo
a criança como um ser completo, capaz de
aprender e conviver consigo mesma e com seus
semelhantes, com o ambiente que a cerca de
maneira articulada e gradual (RCNEI, 1998).
O papel da afetividade na educação
Infantil seria como uma fonte de energia ou
combustível que a cognição utilizaria para o
funcionamento do desenvolvimento infantil.
Pode-se dizer que a afetividade contribui para o
sucesso no processo de ensino-aprendizagem,

pois a afetividade e a cognição são aspectos
indissociáveis, intimamente ligados e se
influenciam pela socialização, através da escola,
família e sociedade, pois é extremamente
necessária para a formação de pessoas
felizes, éticas,seguras e capazes de conviver
com o mundo que acerca (RCNEI, 1998).
Sendo assim, a aprendizagem, que
acontece de forma paralela aos aspectos
afetivos, se torna determinante na construção
da aprendizagem, e os pais, professores
e a escola devem entender que possuem
um papel importante nesse processo, que
é colaborar para a formação de um ser
humano, especialmente por meio da qualidade
dos vínculos interativos (RCNEI, 1998).
A afetividade no ensino fundamental e no
ensino médio
É na infância e no início da adolescência
que educadores podem contribuir para o
desenvolvimento social humano de uma
maneira
especial,
obtendo
resultados
favoráveis e duradouros. Isso ocorre porque
o aparelho psíquico está em desenvolvimento
e sua constituição, além de contar com as
heranças genéticas, guarda grandes “marcas”
do ambiente social-emocional no qual os
homens convivem. Portanto, o desenvolvimento
da pessoa ocorre na interação entre os fatores
biológico-hereditários e a cultura, mediado,
por adultos responsáveis próximos das
crianças e, ainda ocorre, em uma dimensão
mais ampla, nas instituições, as quais
possuem valores próprios (SALVADOR, 1999).
A escola pode ser um espaço facilitador
do desenvolvimento ou um entrave para ele,
dependendo do olhar que se lança e das
relações que se estabelecem em seus espaços.
As posturas, os processos e os significados
que são posto sem ação, as formas de
aprender, de se interessar, de ter curiosidade,
de sentir, de raciocinar e de interrogar são
elementos importantes nas práticas produtoras
de sucesso ou de fracasso escolar. Percebe-se
que no processo de ensino-aprendizagem, a
escola tem pautado sua prática sobrevalorizado
o cognitivo em detrimento do afetivo. Essa
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visão polarizada ou “dicotomia clássica da
metafísica ocidental” (Lajonquiere, 1993, pg.
116) faz “parte da trajetória do pensamento e
do conhecimento humano há muitos séculos e
tem se manifestado [...] numa visão cindida entre
racional e emocional, pressupondo-se que o
primeiro deveria dominar o segundo,impedindo
uma compreensão da totalidade do ser
humano” (LEITE E TASSONI, 2001).

entusiasmo. Seu desempenho tende a ser
um sucesso, pois a reflexão e o sentimento
precedem a ação, demonstrando “firmeza”
e expectativas positivas, diferente de um
que se sente incompetente, fracassado.
Alves ressalta que, em se tratando da sua
função de educador, há muito tempo trocou a
caixa de ferramentas pela caixa de brinquedos.
Talvez por isso ele defenda a ideia de que:
toda experiência de aprendizagem se inicia
com uma experiência afetiva.É a fome que
põe em funcionamento o aparelho pensador.
Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto,
nasce da fome. Não confundir afeto com
beijinhos e carinhos. Afeto, do latim “affetare”,
quer dizer “ir atrás”. É o movimento da alma
na busca do objeto de sua fome. É o Eros
platônico, a fome que faz a alma voar em
busca do fruto sonhado (ALVES, 2002, p. 1).

Todo comportamento é construído por uma
energética, ou por um aspecto afetivo, além
do aspecto cognitivo. Sendo assim, qualquer
ação do sujeito com o seu meio supõe uma
estrutura (aspecto cognitivo) e uma valorização
(aspecto afetivo). É incontestável que o
afeto desempenha um papel essencial no
funcionamento da inteligência. Como afirma
Piaget (1962, pg. 32), “sem afeto não haveria
interesse, nem necessidade, nem motivação;
No ensino fundamental e no ensino médio,
e consequentemente, perguntas ou problemas
nunca seriam colocados e não haveria os professores, de modo geral, constroem
inteligência. A afetividade é uma condição saberes sobre como lidar com as questões
necessária na constituição da inteligência”. afetivas e emocionais do aluno. No entanto, eles
são desvalorizados por muitos educadores,
As aprendizagens construídas na escola, quando estes alegam que estas habilidades
desenvolvidas na prática não têm uma raiz
muitas vezes, são as mais relevantes para
científica. Muitas vezes, a aprendizagem de
a vida das pessoas. E ainda, educadores conteúdos relacionados ao autoconhecimento,
escolares podem oferecer condições melhores ao conhecimento do outro, à convivência e às
de desenvolvimento aos educandos. Tais relações interpessoais acabam se dando de
aprendizagens de âmbito escolar, além de modo pouco sistematizado, permitindo que
oportunizar uma relação íntima com o saber, as crianças e jovens construam modelos de
têm funções de socialização. Desenvolvido o ação e convivência fortemente difundidos pela
vínculo afetivo, a aprendizagem, a motivação e mídia e pela sociedade fundamentados na
a disciplina tornam-se conquistas significativas agressividade, na violência, no individualismo.
para o autocontrole do aluno e seu bem estar Pode ocorrer que, sem consciência dos
escolar.Percebe-se uma forte relação entre próprios sentimentos e emoções, os sujeitos
professor e aluno, influenciando na formação da acabam resolvendo os conflitos interpessoais
auto estima, pois o professor que não tem amor de acordo com as formas mais frequentemente
pela profissão, e apresenta diferentes reações apresentadas pela sociedade – e que muitas vezes
se apresentam ineficazes (ALVES, 2002, p. 1).
diante de um aluno indiferente ou agressivo,
pode comprometer o desenvolvimento escolar
Neste sentido, os trabalhos de Sastre e
da turma. Segundo Bean et al, (1995), a auto Moreno apontam para a necessidade de
estima afeta o aprendizado. As pesquisas uma mudança na educação das crianças e
sobre a auto imagem e o desempenho escolar jovens. A despeito de toda a agressividade,
mostram a forte relação entre a auto estima competitividade e individualismo crescente em
e a capacidade de aprender. A elevada auto nossa sociedade, acreditam ser possível um
estima estimula a aprendizagem. O aluno que trabalho que contribua para a formação de
goza de elevada auto estima aprende com homens e mulheres que saibam administrar
mais alegria e facilidade. Enfrenta as novas eticamente seus sentimentos, emoções e
tarefas de aprendizagem com confiança e as relações interpessoais, atentando para
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as mudanças necessárias na sociedade e
buscando engajar-se individualmente e construir
conjuntamente as soluções para os conflitos.
Segundo as autoras, a instituição escolar
pode, em muito, contribuir com tal processo.
De acordo com Moreno et al (1999), o
reconhecimento e a expressão dos próprios
sentimentos e das próprias emoções pode
contribuir para as relações interpessoais
estabelecidas, amplificando os afetos positivos
e atenuando-se os negativos. Os sujeitos
devem ser capazes de buscar soluções ou
compensações para os estados afetivos
negativos, por meio de reflexão, de diálogo
e, sobretudo, de ações de enfrentamento.
Assim, pode-se dizer que a compreensão e
a expressão das emoções e dos sentimentos
podem auxiliar o sujeito também no
enfrentamento de situações de conflito.

conhecimento científico ou o domínio do saber
não abrange a complexidade do ensino e da
aprendizagem. Para a autora e o Relatório
Delors (1999) o docente deve ocupar-se da
interlocução entre o domínio do saber e o domínio
do saber fazer ou do conhecimento prático.
Uma escola verdadeiramente cidadã deveria
retomar ou revisar seus princípios existenciais,
ou seja, sua função para a vida dos educando,
para o futuro da nossa sociedade. Os saberes
experienciais poderiam ser socializados nas
escolas em espaços de trocas, de maneira que
o docente retome sua verdadeira função social,
a função de protagonista de aprendizagens
para toda a vida (BOLZAN, 2002).

A RELAÇÃO PROFESSOR ALUNO E A
AFETIVIDADE

Atualmente, sabe-se que o professor não é
Conforme Bolzan (2002) ocorrerá um avanço
sobre as questões pedagógicas no momento apenas aquele que transmite conhecimentos,
em que o educador se der conta de que o mas, sobretudo, aquele que subsidia o aluno
no processo de construção do saber. Para
tanto, é imprescindível ser um profissional
que domine não apenas o conteúdo de seu
campo específico, mas também a metodologia
e a didática eficiente na missão de organizar
o acesso ao saber dos alunos. E não apenas
o saber de determinadas matérias, mas o
saber da e para a vida; o saber ser gente
com ética, dignidade, valorizando a vida, o
meio ambiente, a cultura (BOLZAN, 2002).
Muito mais que transmitir conteúdos
das matérias curriculares, organizadas
e programadas para o desenvolvimento
intelectual do sujeito, é preciso ensinar a ser
cidadão, mostrar aos alunos seus direitos e
seus deveres, subsidiando-os para que saibam
defendê-los. É preciso mostrar que existem
deveres e que as responsabilidades sociais
devem ser cumpridas por cada um para que
todos vivam com dignidade. Nesse sentido,é
importante que o professor trabalhe valores,
fazendo seu aluno perceber o outro; perceber
quem está ao seu redor, formando alunos
que saibam a importância de respeitar, ouvir,
ajudar e amar o próximo (BOLZAN, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências humanas são melhores compreendidas e vivenciadas em sua plenitude quando
são carregadas de significado prático e afetivo. Prático, quando se tornam úteis às situações
cotidianas e, afetivo, quando geram sentimentos e emoções perceptíveis nas relações que se
estabelecem socialmente.
A afetividade enquanto relação com cargas afetivas positivas garante a segurança e o apoio
emocional para as descobertas a que as crianças se lançam em busca do conhecimento do
mundo e de si mesmas.mO interesse, a curiosidade, as dúvidas e os medos encontram no
campo afetivo espaço para se expressarem. Ao possibilitar essa expressão, a criança sente-se
segura e autônoma para a construção de seu próprio conhecimento.
Uma aprendizagem permeada pelo prazer da descoberta, da ação e da transformação será
mais bem sintetizada quando acontecida num ambiente acolhedor que proporciona à criança
a interação social. Aquilo que desperta sentimentos e se traduzem em emoções marcam toda
vida humana.
O modo como se constroem as relações sociais e os aspectos afetivos que as acompanham
determinam a forma como cada sujeito vê a si próprio.Desta forma, conclui-se que o valor que
dá a si mesmo advém do valor que os outros lhes dão.
Wallon, Piaget e Vygotsky, dentre outros, já afirmaram que é possível atuar sobre o cognitivo via
afetivo e vice-versa. Nesse sentido, torna-se evidente que condições afetivas favoráveis facilitam
a aprendizagem. É possível que se sustente uma relação afetiva entre professor e aluno, desde
que todos sejam compreendidos como seres sociais dotados de conhecimentos, habilidades
e emoções que juntos acumulam riquezas e experiências promotoras do conhecimento mútuo.
Experiências essas que se revelam no cotidiano das relações, promovendo o saber coletivo, logo,
facilitando e possibilitando a amplitude dos próprios conhecimentos, bem como a aquisição de
tantos outros saberes.
A afetividade está associada à cognição e influencia de maneira positiva e significativa o
processo de aprendizagem. O educador é o grande responsável neste processo, entre o afeto
e cognição, devendo o professor mudar seu olhar para a dinâmica da sala de aula tanto no que
diz respeito a suas posturas e diretrizes, como também posturas e diretrizes dos alunos, já que a
atividade postural do aluno, a expressividade dos gestos revelam informações importantes sobre
seu estado interno. Assim, quanto melhores forem as condições de se cultivarem sentimentos
mais conscientes e profundos serão os relacionamentos, promovendo uma aprendizagem
significativa. A função da emoção na ação educativa é a de abrir caminho para a aprendizagem
que vai ao encontro das necessidades, interesses e problemas reais das crianças e que resulta
em novos significados transformando sua maneira de ser, possibilitando a construção de novas
ideias.
O agir pedagógico norteado por ações afetivas facilita as relações entre e n s i n o
e aprendizagem, num processo ao qual nada se impõe,nada se obriga,
mas que se estabelece numa construção contínua na estimulação do
desenvolvimento educacional, levando professor e aluno a descobrirem
juntos condições e possibilidades de convivência mais harmoniosa.
Uma saudável relação afetiva possibilita ao docente favorecer
suas práticas pedagógicas, ultrapassando barreiras e superando
dificuldades do ensino e da aprendizagem. Ao educando, ela
proporciona interação e articulações mais favoráveis à construção de
seu desenvolvimento intra e interpessoal, enquanto aluno e ser social.
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PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
Mediando Promoção de Saúde nos
Últimos Anos do Ensino Fundamental

RESUMO: Este estudo propõe uma análise sobre a possibilidade de mediação de promoção de
saúde no ensino de ciências naturais nos anos finais do Ensino Fundamental, assim objetivou-se
explorar a Base Comum Curricular – BNCC entre outros documentos do Ministério da Educação
como: os Parâmetros Curriculares Nacionais PCN e Programa de Saúde na Escola- PSE. Os dados
foram obtidos por meio de revisão de literatura onde foram selecionados além dos documentos
supracitados, outras pesquisas sobre o tema e também livros didáticos. A análise dos documentos
demonstrou que além da saúde ser um tema transversal fortemente incentivado pelas políticas de
educação, os planos de aula dentro da base curricular do ensino fundamental II, já fornece base
suficiente para realizar um processo que agregue o acesso ao conhecimento e ao autocuidado,
sendo assim viabilizando a expansão da qualidade de vida. Explorou-se dentre as séries finais
do ensino fundamental II, sendo do 6º ao 9º ano, o cronograma pedagógico e a possibilidade de
atuação intersetorial e interdisciplinar onde são inseridos o tema “vida e evolução”, assim dentre
os seus subtemas foram avaliadas as possibilidades de aprofundamento e direcionamento da
disciplina para ampliar o conceito de saúde na escola, não o configurando apenas como processo de higienização e prevenção, mas como forma de incentivar a mudança de estilo de vida.

Palavras-chaves:
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INTRODUÇÃO

A

atuação do professor de “Ciências Biológicas” ou “Ciências Naturais”, deve promover
um ensino que ultrapasse os limites da educação escolar, mas que também possa contemplar o nível de promoção de saúde na escola, já que este profissional por sua vez,
tem a possibilidade de envolver os alunos em diversas atividades promotoras de saúde dentro
do próprio currículo disciplinar. Dentro desta perspectiva, é importante salientar que, o ambiente
escolar possibilita a ponte entre o conhecimento e a aprendizagem, ao passo que esta conexão
se estabelece, ela contribui acerca da formação do indivíduo em aspectos externos, acadêmicos, sociais e comunitários, e também contribui para a formação de aspectos subjetivos, abrindo
espaço para as demais possibilidades, sendo elas canais de acesso a informações, construção
de novos conhecimentos e autoconhecimento, além da disseminação de ações promotoras de
saúde e cidadania que abranjam o coletivo (SOUZA, 2017).
De acordo com Souza (2017), em um aspecto crítico sobre a abordagem da saúde na escola,
é predominante a ideia de uma saúde vista, partindo de um viés reducionista, apresentando-se
associadas aos aspectos apenas biológicos sobre a saúde que contrapõe-se a doença, higienização e orientação acerca de comportamentos e hábitos saudáveis. Entretanto estas ações se
movem em direções limitadas, e não permitem muitas atitudes colaborativas em níveis maiores
da sociedade.
Deste modo para Martins (2011), apesar de existirem algumas mudanças sobre o ensino de
saúde nas escolas brasileiras e uma vasta produção de estudos acadêmicos que contemplem a
mudança deste paradigma, poucas mudanças aconteceram de fato no cenário da promoção de
saúde na escola. Diante disto é necessário que as atitudes pedagógicas por parte dos professores ultrapassem os limites da própria pedagogia e do ensino acadêmico por si só, e comecem a
atuar para a formação de um indivíduo participativo e colaborativo para ações de qualidade de
vida, tanto na escola quanto na sociedade.
Ao se pensar em um professor mediando a promoção em saúde, é importante considerar a
complexidade de adaptação do currículo escolar e a elaboração de conteúdos que possam
fortalecer as bases do ensino em ciências que abranjam questões epidemiológicas, educação
alimentar, orientação sexual e desenvolvimento humano. Assim este estudo buscou investigar a
possibilidade de o professor mediar a promoção de saúde na escola nos anos finais do Ensino
Fundamental (MARTINS, 2011).
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PROFESSOR MEDIADOR EM
PROMOÇÃO DE SAÚDE
Na interface com a saúde, a educação escolar
é uma potente ferramenta de educação na área
da saúde, consolidando-se como espaço fértil
para questionamentos, pesquisas, criações e
inovações. A mediação pedagógica pode ser
articulada e desenvolvida, de forma que promova
a interação com o acesso a tecnologia, a cultura
e o meio ambiente. Assim o professor precisa
estar aberto a aderir essas novas ferramentas,
ampliar a possibilidade de adequação da
criança mediante aos conteúdos (LIMA, 2003).
De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais-PCN o ensino de saúde na escola
contempla além da transmissão de informação
de fatores biológicos. O currículo, embora esteja
associado a temas transversais quando se trata
de promoção de saúde fica quase que limitado
apenas a disciplina de ciências, o que não deveria
acontecer, pois essa temática deve ser tratada
de forma interdisciplinar (COSTA et al.2012).
O professor tem papel fundamental na
mediação pedagógica, devido seu contato
diário com os estudantes, entretanto existe
ainda uma dificuldade de compreensão dos
educadores em associar a saúde como
um aspecto global do desenvolvimento e
aprendizagem da criança, deste modo acabam
encapsulando o ensino em ciências e deixando
de aproveitar o leque preventivo e mobilizador
que ele pode proporcionar para a promoção de
saúde, qualidade de vida, preservação da vida e
também da saúde do planeta (COSTA et al.2012).

SEGUINDO AS NORMAS
CURRICULARES DE ENSINO EM
CIÊNCIAS
As
diretrizes
curriculares
nacionais
fomentam
articulações
que
possuem
aspectos interdisciplinares, neste viés as
ciências naturais permitem que os educandos
tenham contato com diversos conteúdos no
Ensino Fundamental. O acesso à diversidade
de conhecimentos científicos permite a
aproximação gradativa com as práticas e
métodos produzidos ao longo da história,
bem como que ampliam as possibilidades
538

de investigação sobre as ciências. Deste
modo, a disciplina de ciências naturais,
permite a comunicação entre as diversas
esferas do conhecimento, fazendo ponte
com a tecnologia, transportes, combustíveis,
saneamento básico, ecologia, vida na terra,
epidemiologia e prevenção (BRASIL, 2017).
De acordo com a BNCC, a educação deve
desenvolver o aluno para que o mesmo aprimore
as habilidades de aplicar o conhecimento que
conquistou de forma prática, estimulando o
raciocínio e associação com as dinâmicas
cotidianas, podendo associá-las a rotina curricular
dentro da proposta da BNCC aliada aos temas
transversais, sendo assim, a mesma infere que:
[...] não basta que os conhecimentos
científicos sejam apresentados aos alunos.
É preciso oferecer oportunidades para que
eles, de fato, envolvem-se em processos
de aprendizagem nos quais
possam
vivenciar momentos de investigação que
lhes possibilitem exercitar e ampliar sua
curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de
observação, de raciocínio lógico e de criação,
desenvolver posturas mais colaborativas e
sistematizar suas primeiras explicações sobre
o mundo natural e tecnológico, e sobre seu
corpo, sua saúde e seu bem-estar, tendo como
referência os conhecimentos, as linguagens
e os procedimentos próprios das Ciências
da Natureza.[...], (BRASIL, 2017 p. 331).
O PSE- Programa Saúde na Escola, tem
como objetivo integrar a escola e as ações em
saúde, promovendo qualidade de vida para
os estudantes e estendendo-se também para
o núcleo familiar. Estas ações proporcionam o
enfrentamento das vulnerabilidades e possuem
bases políticas-pedagógicas que correspondem
com a parceria entre órgãos públicos em prol
de uma articulação intersetorial, assim como
o Programa Saúde da Família e a Agenda de
Educação e Saúde, tendo como exemplo as
campanhas de saúde bucal com aplicação
de flúor e identificação da necessidade
de
encaminhamento
para
tratamento
dental (BRASIL,2007; SOUZA et al, 2015).
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ADAPTAÇÃO DO CONCEITO DE SAÚDE AO CURRÍCULO ESCOLAR
Nas tabelas abaixo foi possível explorar sobre os temas abordados que estão atrelados a
oportunidade de promoção de saúde com base no currículo de ciências que aparece desde as
séries iniciais do Ensino Fundamental I até as séries finais do Ensino Fundamental II seguindo
as normas de BNCC:
Tabela 1- Grade com possibilidade de adaptação e direcionamento para PSE no ensino
Fundamental I. (BRASIL, 2017).

SÉRIE
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CONHECIMENTO

HABILIDADES

1º ano Fund. I

Corpo humano, Respeito à diver- Conhecimento anatômico-fisiosidade
lógico, higienização, saúde bucal,
manutenção de saúde

2º ano Fund. I

Propriedades e usos dos materiais, Cuidados necessários à prevenção
Prevenção de acidentes domésti- de acidentes domésticos com o
cos
uso de objetos cortantes e produtos inflamáveis, uso de eletricidade, produtos tóxicos, medicações
entre outros

3º ano Fund. I

Saúde auditiva e visual

4º Fund. I

Microrganismo

5º Fund. I

Nutrição, Hábitos alimentares,
alimentos, funcionamento do
sistema digestório,
Respiratório e circulatório

Abordar sobre os hábitos importantes para a manutenção da
saúde auditiva e visual compreendendo o uso de sons e luz e os seus
efeitos sobre a saúde da criança.
Uso de Fones de ouvidos abuso de
celulares, computadores e televisão.
Compreender sobre os vírus,
bactérias e protozoários, contaminação, epidemiológicos e medidas
de prevenção de doenças
Compreender os aspectos nutricionais como categorias de alimentos, entender sobre o sistema
circulatório e a distribuição dos
nutriente no corpo. Aprender sobre a alimentação equilibrada.
Conhecer as doenças e disfunções
decorrentes da desnutrição, obesidade e maus hábitos alimentares
trabalhando o conceito de saúde
nutricional
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Tabela 2- Grade com possibilidade de adaptação e direcionamento para PSE no ensino Fundamental II.
(BRASIL, 2017)

SÉRIE
6º ano Fund. II

7º ano Fund. II

8º ano Fund. II

9º ano Fund. II

CONHECIMENTO
Célula como unidade da vida
Interação entre os sistemas locomotor e nervoso
Lentes corretivas

HABILIDADES
Conhecimento em citologia humana, animal vegetal, conhecer e
compreender o funcionamento do
sistema nervoso, sensório-motor e
suas estruturas e principais funções conhecer o s demais sistemas
como: ósseo, muscular, sistema
visual. Compreender sobre os efeitos das substâncias psicoativas.

Programas e indicadores de saúde Identificar programas de saúde
pública
na comunidade, orientar sobre
prevenção de doenças, epidemias
e abordar sobres importância das
campanhas de vacinação

Sistemas de reprodução humana e Conhecer o sistema reprodutor
sexualidade
humano e animal. Compreender sobre as transformações no
corpo, sistema nervoso. Aprender
sobre contracepção e prevenção
de (IST), compreender sobre os
aspectos da sexualidade humana
tanto física psicológica e sociocultural.
A influência da radiação sobre
saúde, prendendo genograma,
hereditariedade e preservação da
biodiversidade

Compreender os aspectos negativos e positivos da radiação e as
tecnologias utilizadas para exame
de imagem e tratamento para
neoplasias.
Compreender os aspectos das
teorias de evolução
Trabalhando também o desenvolvimento.
Possibilidade de ações preventivas
na comunidade promotoras de
saúde.
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CONCEITO DE SAÚDE E DOENÇA NO
ESPAÇO ESCOLAR

O desenvolvimento das ações escolares em
saúde, são de certo modo uma necessidade a
ser reforçada de modo contínuo dentre a rotina
pedagógica fundamental, e não se trata apenas de focar na transmissão do conhecimento,
mas também no dever de produzir uma mudança efetiva de comportamento em todos os personagens da escola e da sociedade (GAVIDIA,
2003 apud COSTA et al., 2012).

O processo entre saúde e doença caminha
em uma linha tênue e não linear de forma que
a saúde as abala de diversas formas e se restabelece de forma natural ou com auxílio de tratamentos ou mudanças de hábitos alimentares,
físicos e de comportamento. Neste sentido, é
preciso que a criança ou adolescente, tenha
ENSINANDO SOBRE SENSAÇÃO E
conhecimento sobre algumas doenças, suas
PERCEPÇÃO NO 6° ANO
causas e os males permanentes que algumas
delas podem causar sobre a saúde. Mas o
As crianças do 6º ano, tem a oportunidade
mais relevante é o estímulo a prevenção desta
e o incentivo a práticas que os levem a ter qua- não só de compreender o funcionamento das
lidade de vida e longevidade (BRASIL,1997). próprias funções perceptivas e sensoriais, mas
também de trabalhar os aspectos da inclusão
A palavra saúde deriva do latim salute, que escolar de pessoas com necessidades espesignifica: salvar e conservar a vida. O conceito ciais. Esta é uma boa oportunidade para que o
de estar saudável é muito mais abrangente do professor possa estimular a empatia, fazendo
que só um estado ausente da doença. A saú- com que todos possam aprender sobre a perde, contempla as relações sociais, valores, éti- cepção das pessoas com deficiência, reforçanca, economia, educação e estilo de vida, assim do os vínculos sociais e também atuando no
como também contempla os aspectos emocio- combate à discriminação.
nais e psicológicos na vida do indivíduo. (BRAA promoção de saúde se dá também ao reSIL, 1997).
forçar a qualidade destas relações entre os
Vale ressaltar, que ao longo dos anos o con- alunos, fazendo com que eles aprendam a coceito de saúde vem ganhando novos sentidos, municar-se com respeito e empatia, compreassim em uma visão comportamentalista, a endendo as limitações dos colegas e entenda
saúde se relaciona diretamente com a neces- sobre acessibilidade, participação contribuisidade de mudanças de hábitos das pessoas, ção, aprendendo assim a ajudar ao próximo e
como por exemplo, a eliminação do consumo interagindo de forma integrativa com todos os
de drogas, tabaco, álcool e açúcares. A pro- colegas (MATTOS e NUERNBERG, 2011; GOmoção de saúde, também está relacionada a DOY,2018).
qualidade de vida que tem por base uma boa
ENSINANDO SOBRE EPIDEMIOLOGIA
alimentação, saneamento básico, moradia,
NO 7° ANO
acesso ao trabalho, cultura, lazer e educação
(SILVA et al., 2018).
Cada região possui uma especificidade que
A PCN é um documento que data a cerca está relacionada com o meio ambiente, a sude vinte anos, entretanto seus apontamentos perpopulação, a vulnerabilidade social, a poem relação a esta temática, fomenta as novas breza e a desnutrição. A presença ou não de
perspectivas sobre o ensino de temas trans- uma política pública voltada para aquela comuversais que são facilmente adaptáveis ao co- nidade específica ou mobilizações de ações
tidiano escolar e produzem o acesso rápido não governamentais, não são de forma alguma
à informação. Deste modo, a PCN já previa a um empecilho para que o trabalho seja realidescentralização do ensino em saúde apenas zado e expandido para fora da escola. Fatopelos serviços de atenção em saúde básica res epidêmicos nas regiões mais pobres, são
ou hospitalar, a escola passou a ser campo de preponderantes a falta de saneamento básico,
disseminação de informação tornando possível falta de coleta de lixo e acesso aos serviços
alcançar aqueles que não possuem acesso à básicos de saúde. De um ponto a outro todas
estas demandas podem contribuir para o adosaúde (BRASIL.1997).
ecimento da população que se manifesta em
diferentes realidades (BRASIL, 1997).
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A prática do ensino em saúde entre escola
e comunidade, deve colaborar para que os
comportamentos possam ser moldados, afim
de que a população ao redor da escola possa
aprender, compreender e praticar ações comunitárias de limpeza e organização, promovendo
um ambiente mais limpo e com menos riscos
à saúde. Estas ações preventivas seguem juntamente com os programas de defesa civil e
de desenvolvimento que abrangem as práticas
preventivas e de combate a epidemias que vão
desde doenças como a dengue até a orientação contra as Infecções /doenças Sexualmente Transmissíveis- IFT/ DST. (BRASIL, 1997).

ENSINANDO REPRODUÇÃO E
SEXUALIDADE NO 8° ANO

A sexualidade por si só já é um tema complexo a ser tratado devido a questões polêmicas
envolvidas no processo de orientação sexual e
identidade de gênero. As opiniões se dividem
ainda em pleno século XXI, entre aqueles que
não querem que o tema seja abordado na escola e na sala de aula e os que querem inserir
a temática da diversidade já nas séries iniciais.
Entretanto o foco é trazer à tona a importância da ministração de conteúdos como este na
escola, principalmente porque nesta fase do
desenvolvimento do adolescente, o corpo está
A epidemiologia seguindo as normas da colapsando e passando por diversas transBNCC de 2017, é ministrada no 7º ano do en- formações bruscas tanto físicas e hormonais
sino fundamental II, correspondente à antiga 6ª quanto psicológicas (LOPES, 2018).
série, onde os adolescentes possuem em média de 12 a 13 anos. O conteúdo é de fato um
Neste sentido o material utilizado em sala de
potencial promotor de saúde, sendo muito bem aula como livros é extremamente didático e
trabalhado através do livro didático podendo permite que o adolescente compreendam muiser articulado com as demais tecnologias, tos de seus processos, trabalhe suas dúvidas
como: a utilização de recursos visuais, produ- e conheça seu próprio corpo. É fundamental
ção de cartazes, palestras e seminários, além reconhecer as funções reprodutivas, e todo o
da utilização de tecnologias como o uso de mí- processo de desenvolvimento do sistema redias digitais, filmes e documentários (BRASIL, produtor em suas fases. Neste momento de
2017).
descoberta da sexualidade é de extrema importância que os adolescentes tenham acesso
Neste sentido também é possível estimular ao máximo de informações possíveis sobre as
o protagonismo do aluno permitindo que ele formas de prevenção, métodos contraceptivos
junto com os colegas elabore palestras de e conheçam as principais infecções sexuais,
educação em saúde, campanhas de preven- mas principalmente que eles possam entender
ção, assim como também é possível estimu- quais são os comportamentos de risco e como
lar a participação da comunidade em torno da evitá-los (LOPES, 2018).
escola nas atividades de promoção em saúde
(HIRANAKA,2018).
ENSINANDO GENÉTICA NO 9º ANO
Com relação aos aspectos de higienização
já existem os direcionamentos em atividades
Neste momento da fase escolar o aluno tem
práticas e complementares que estimulam os contato com conceitos básicos sobre genética,
alunos ao autocuidado, a aderir a .ações pre- DNA, hereditariedade. Dessa forma é possível
ventivas e conhecer os sinais e sintomas de também, promover uma ação de autoconheciuma doença específica. Assim para propagar mento através do ensino da árvore genealógica,
atitudes positivas, as atividades supracitadas que possibilita não só reconhecer os padrões
podem ser muito bem articuladas juntamente de adoecimento, mas também padrões e tencom pesquisas de campo e campanhas ela- dências comportamentais herdadas de seus
boradas entre e pelos próprios alunos (HIRA- familiares como hábitos nocivos e processos
NAKA, 2018).
depressivos. Deste modo é possível investigar
vários processos entre saúde e doença, possibilitando debates sobre os diversos temas associados à família, trabalhando com prevenção
e orientação sobre diabetes, colesterol, doenças cardiovasculares, e ainda os padrões psicológicos de repetição (CARNEVALLE, 2014).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se fala em promoção de saúde, é preciso ampliar ao conceito de que ela habita em todos os âmbitos da sociedade em que vivemos, e que esta não se configura em uma ação exclusiva dos profissionais de saúde. As parcerias intersetoriais e interdisciplinares são fundamentais
para a qualidade de vida das pessoas e a escola neste sentido deve ampliar seus conceitos sobre saúde e doença e permitir que estas ações ganhem cada vez mais espaço em sala de aula.
À medida em que o professor ressignifica seu método de ensino ele se torna um agente transformador da sociedade. É preciso compreender que ele ampara cada educando ao transmitir
e compartilhar o conhecimento ganhando um novo significado na vida de cada um e que por
detrás de cada educando existe uma família com a real possibilidade de obter mudanças de
comportamento com relação ao seu modo de vida o que pode afetar direta e indiretamente na
promoção de saúde familiar e social, tudo isso através do ensino e promoção de saúde no ambiente escolar. A reformulação das políticas de educação atualmente tem sido pensadas para
quebrar paradigmas, assim tornando possível a construção de uma sociedade melhor e mais
consciente do que é qualidade de vida.
Este estudo confirmou que a escola é, e sempre vai ser, um campo para a transformação da teoria em prática. Mas, entretanto, são necessárias mudanças e conscientização tanto dos novos
quanto dos antigos profissionais da educação, não só no campo das ciências naturais, mas também das demais disciplinas para que assim essa temática de promoção de saúde no ambiente
escolar abrange o campo da interdisciplinaridade. Também é importante a participação de todos
os colaboradores da escola. É necessário que todos estejam abertos para aprender através de
constantes e inúmeras formações sobre novas tecnologias, informações, métodos inovadores e
adequados para esta geração.
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ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA: “O ALEIJADINHO
E O CONJUNTO ESCULTÓRICO DO SANTUÁRIO
DO BOM JESUS DO MATOSINHOS EM
CONGONHAS DO CAMPO, MINAS GERAIS.

RESUMO: Este artigo pretende apresentar a vida e obras do artista brasileiro Antônio Francisco Lisboa mais conhecido como “Aleijadinho”. Assim como as concepções históricas que cercam a cidade de Congonhas do Campo em Minas Gerais, e o Santuário do
Bom Jesus do Matosinhos. Para isso são reunidas diversas informações e pesquisas sobre com o Conjunto Escultórico de 78 esculturas, sendo elas: Passos da Paixão de Cristo e os Profetas, que compõem o mais esplêndido conjunto de arte barroca do mundo.

Palavras-chaves: Aleijadinho; Arte Barroca; Esculturas; Santuário de Congonhas.
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INTRODUÇÃO

A

ntônio Francisco Lisboa, popularmente conhecido como “O Aleijadinho”, é um dos
maiores nomes do barroco brasileiro, muitos não têm conhecimento desses dados e
não sabem o quanto que as obras do Mestre Aleijadinho colaboram para Arte Brasileira,
o mais importante é que suas obras não estão somente nos museus como outros artistas, e sim
nas praças, ruas e igrejas, assim todos podem contemplar o grande talento do Mestre. O que
me motivou a escrever sobre esse tema foi a vontade de obter mais conhecimentos sobre suas
magníficas esculturas dos Passos da Paixão que mostra cenas da Via Crucis, desde a santa ceia
até a crucificação de Jesus, período esse tido como o mais importante no calendário da igreja
católica, e dos 12 Profetas esculpidas em pedra sabão, o conjunto fica instalado em frente à
igreja, ambas localizadas no Santuário do Bom Jesus do Matosinho em Congonhas do Campo
Minas Gerais, eu como cristã e estudante de Artes Visuais fiquei curiosa e tentada a estudar
essas esculturas que são reconhecidas internacionalmente e até classificada como Patrimônio
Mundial pela UNESCO. O objetivo dessa pesquisa é conhecer a vida e obras de Aleijadinho,
assim como concepções históricas e principalmente suas esculturas como importante representantes do gênio barroco. A metodologia aplicada é de cunho qualitativo e bibliográfico, utilizando
de obras como, livros, artigos, jornais e pesquisas na internet. Alguns autores que nortearão
esta pesquisa serão: (COSTA, 1998); (OLIVEIRA, 1984); (BRAGA, 1999); (ANDRADE, 1990)
e (BAZIN, 1963).
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ASPECTOS CONCEITUAIS
De acordo com Barbosa (1988), Antônio
Francisco Lisboa “O Aleijadinho”, considerado
o maior artista e arquiteto do período colonial
brasileiro, possui diversas obras arquitetônicas,
retábulos, esculturas e outras peças de arte sacra
em várias cidades do estado de Minas Gerais.
Aleijadinho, nasceu em Vila Rica, atual Ouro
Preto em Minas Gerais, em 1730 ou 1738 não
se sabe ao certo, muitas histórias que contam ao
seu respeito não foram comprovadas a começar
pela data do seu nascimento. Era filho de uma
escrava Africana que só se sabe o primeiro
nome Isabel, e de um mestre de obras e escultor
português chamado Manuel Francisco Lisboa.

de sua arte com a fé. As inúmeras sentenças
e os versículos que participam da composição
dos púlpitos e retábulos de sua autoria se
devem, indubitavelmente, à sua própria
iniciativa e escolha, porquanto não ocorrem
na obra de nenhum outro entalhador”
No início dos anos 1770 passa a ter uma
equipe de artesãos para lhe ajudar, pois
seu trabalho começa a ganhar um certo
reconhecimento. No ano de 1777 em torno dos
seus 40 anos de idade é diagnosticado com
uma grave doença degenerativa, que deforma
os membros do seu corpo, principalmente
suas mãos e pés, daí o apelido “Aleijadinho”,
mesmo com tantas limitações continuava
trabalhando com apoio de seus ajudantes, ele
pedia para que amarrassem suas ferramentas
nos seus punhos para conseguir trabalhar, em
suas obras podemos observar suas próprias
características como: olhos amendoados,
pupilas planas, boca entreaberta, queixo
dividido, expressividade acentuada, nariz
proeminente entre outros (COSTA, 1998).

Segundo Barbosa (1988), Antônio Francisco
Lisboa era pardo escuro, tinha voz forte,
a fala arrebatada e o gênio agastado; a
estatura era baixa, o corpo cheio e mal
configurado, o rosto e a cabeça redondos,
a testa volumosa, o cabelo preto e anelado,
o da barba cerrado e basto, a testa larga, o
nariz regular e algum tanto pontiagudo, os
O autor ressalta que a contradição fundamental
beiços grossos, as orelhas e o pescoço curto.
Sabia ler e escrever e não consta que tivesse entre o estilo da época - elegante e amaneirado
frequentado alguma outra aula , mas em alguns - e o ímpeto poderoso do seu temperamento
estudos dizem que sabia também o latim. apaixonado e tantas vezes místico, contradição
magistralmente superada, mas latente e que,
Foi ainda na infância observando seu pai por isso, de quando em quando extravasava - é
e seu tio, Antônio Francisco Pombal que foi a marca indelével da sua obra, o que lhe dá o
aprendendo as primeiras noções de desenhos, tom singular, e faz deste brasileiro das Minas
esculturas e arquitetura. Aos 13 anos fez seu Gerais a mais alta expressão individualizada
primeiro projeto, o desenho de um chafariz para da arte portuguesa do seu tempo. Doente
o pátio do Palácio do Governador. No século e com mais de sessenta anos Aleijadinho
XVIII em Minas Gerais as construções religiosas iniciou sua mais famosa criação: o conjunto
ganhavam destaque, foi nesse período que de esculturas do Bom Jesus de Matosinhos
Aleijadinho começou a se destacar como em Congonhas do campo, composto pelos
projetista e escultor, para suas obras utilizou Passos da Paixão com 66 esculturas feitas
principalmente as matérias primas brasileiras em cedro, formando as cenas da Paixão
“pedra sabão e madeira” (BARBOSA, 1988). de cristo da ceia até a sua crucificação, e
os 12 Profetas esculpidos em pedra sabão,
Para Costa (1998), a religiosidade do localizados na entrada da Igreja do Bom Jesus.
Aleijadinho cresceu na medida do seu íntimo
convívio com a hagiografia e com a Bíblia; e do
isolamento a que se impôs, em consequência
da moléstia, resultou uma profunda comunhão
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“[...]No anfiteatro de montanhas
Os profetas do Aleijadinho
Monumentalizar a paisagem
As cúpulas brancas dos Passos
E os cocares revirados das palmeiras
São degraus da arte de meu país
Onde ninguém mais subiu
Bíblia de pedra-sabão
Banhada no ouro das minas[...]”.
(OCASO; ANDRADE 1990, p.135)

CONTEXTO HISTÓRICO

A decoração feita por Aleijadinho em suas
obras que talha a pedra e madeira, mistura
vários estilos do Barroco, ele é considerado
um dos mais importantes representativos
do Barroco Brasileiro, porém em suas obras
estão presentes também estilo clássico gótico
e características do Rococó, um exemplo
dessas outras tendências presentes em seu
trabalho é a Igreja de São Francisco de Assis
Aleijadinho Faleceu doente e pobre em sua em Ouro Preto, é também uma das suas
cidade natal de Ouro Preto, em novembro obras mais importantes (GERMAIN, 1963).
de 1814, encontra-se sepultado na Matriz de
Antônio Dias ao altar de Nossa Senhora da Boa
O Barroco é um estilo artístico que surgiu na
Morte. Por anos seu trabalho ficou esquecido, foi Itália, no século XVII, espalhou-se pela Europa
no início do século XX que um grupo de artistas e chegou no Brasil no Fim do século XVII, teve
modernistas valorizaram e redescobriram suas grande destaque na arquitetura, escultura,
obras, e assim Antônio Francisco Lisboa foi pintura e literatura no nosso país, ligado
considerado o maior representante de nossa ao movimento da contrarreforma católica
Arte Barroca e sua arte está até hoje viva, o Barroco se contrapõe ao Renascentista
marcando o passado e fazendo o presente onde os elementos das igrejas são mais
de uma forma que encanta e emociona racionais e simples (GERMAIN, 1963).
todos aqueles que o veem (COSTA, 1998).
As obras Barrocas são exuberantes, possuem
movimento e dramatização, quebram o
equilíbrio entre o sentimento e a razão. Naquela
época a Igreja Católica estava perdendo seus
fiéis, desse modo utilizaram a arte para atrair
os fiéis, em uma época de vários conflitos
entre eles espirituais e religiosos o Barroco
trouxe a tentativa de conciliar forças, tais
como céu e terra, bem e mal, alegria e tristeza
entre outros. Dessa forma o Barroco acabou
sendo incentivado pelos líderes das igrejas.
Sabe-se que no Brasil, o Barroco aconteceu
durante dois ciclos econômicos: o da cana
de açúcar no Nordeste e do ouro em
Minas Gerais, nessa época o ouro
aparecia em muitas coisas assim como
nas grandes e sinuosas Igrejas. Para
descrever as obras do Mestre Aleijadinho
em Minas utiliza-se a expressão
“Barroco Mineiro” (GERMAIN, 1963).
Para o autor, (1963), como arquiteto
e ornamentista, o Aleijadinho trouxe o
galardão supremo ao barroco português.
Como escultor, se erigiu formas
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grandiosas das quais a civilização portuguesa
não oferecia nenhum equivalente, não foi por
espírito de revolução, mas, ao contrário, pelo
despertar das forças criadoras que dariam
à civilização luso-brasileira o grande artistapoeta que, depois de Nuno Gonçalves, ela não
soube mais produzir”.Sabe-se que a origem da
devoção por Bom Jesus do Matosinho surgiu
em Portugal com a descoberta nas margens da
praia de Matosinho de uma imagem de Cristo
crucificado, a imagem foi colocada então no
mosteiro local, mas logo atingiu tantos devotos
que precisou ser construída em 1559 uma
igreja especial para ela (GERMAIN, 1963).

Vejamos como Oliveira 2006 descreve a
visitação a esse Santuário feito por Aleijadinho:
[...]A plateia somos nós, espectadores
privilegiados, que visitamos essa Jerusalém
mineira na dupla condição de peregrinos, tocados
pela representação pungente e do sofrimento
de um Deus feito Homem, e de viajantes,
estetas extasiados com a beleza das esculturas
do Aleijadinho, dotados de extraordinária
força expressiva[...]” (OLIVEIRA, 2006. P. 15).

As cenas são cheias de realismo, algumas
parecem pessoas de verdade, tal é a vivacidade
dos sentimentos e expressões representados
Os colonizadores portugueses trouxeram, pelo artista, que leva o expectador a ser
com eles para o Brasil essa devoção, cerca mobilizado pela emoção e devoção, algumas
de 23 cidades foram construídas sobre as dessas figuras possuem olhos de vidro, detalhe
bênçãos de Bom Jesus do Matosinho, e no
período colonial tornou-se o centro de maior
peregrinação religiosa da época.A construção
do Santuário de Congonhas foi desenvolvido
graças ao português Feliciano Mendes, consta
que atingido por uma doença incurável a época
fez uma promessa ao Bom Jesus de Matosinho,
e recebendo a graça da cura assumiu o
pagamento da promessa iniciando a construção
do Santuário a Bom Jesus de Matosinho em
Congonhas do Campo. Feliciano Mendes
dedicou-se o resto da vida a essa construção,
incluindo nessa construção, os Passos da
Paixão e os 12 Profetas (GERMAIN, 1963).
Vários artistas foram contratados para essa
missão, entre eles Aleijadinho, o maior artista
daquele tempo, Manoel da Costa Ataíde e
Francisco Xavier Carneiro também foram um
deles.
Os Passos da Paixão de Congonhas tratam
do drama religioso encenando a crucificação
de Cristo, esse conjunto é composto por 66
esculturas esculpidas em cedro em tamanho
natural, distribuídas em grupos de seis capelas
que formam a Via Crucis, cada grupo representa
uma cena dramatizada da Paixão de Cristo são
elas: Ceia, Horto, Prisão, Flagelação, Coroação
de espinhos, Cruz-às-costas e Crucificação.
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esse exigido pela igreja para dar maior realidade
a obra. O mestre Ataíde e Francisco Xavier
Carneiro que deram acabamento em pintura a
todas as figuras da Via Crucis, a pintura tem efeito
realista, e as cores eram utilizadas a pedido de
Aleijadinho. Podemos observar abaixo a Planta
do Santuário, as seis capelas que abrigam os
Passos da Paixão e o percurso para Via Crucis.
Antônio Francisco Lisboa já estava
gravemente doente, tendo muitas dificuldades
para esculpir amarrava o ferro e o martelo em
suas mãos com tiras de couro. Nas esculturas
é possível ver sua dramaticidade, são cenas
vívidas, cheias de detalhes que narram a paixão
de Cristo desde a Santa Ceia até a morte na
cruz o conjunto é tido como um dos mais
completos grupos escultóricos de imagens
sacras no mundo, ganhando nome como
uma das obras-primas do mestre Aleijadinho.
Outro grande conjunto de esculturas que o
mestre Aleijadinho nos deixou, em Congonhas
do Campo foram os 12 profetas esculpidos em
pedra sabão e tamanho real, localizados a céu
aberto, no adro do Santuário de Congonhas,
esse foi seu último trabalho, já estava muito
debilitado e praticamente sem as mãos, mas
mesmo assim executou esse trabalho magnífico
deixando para a humanidade essa belíssima
dramatização teatral, tido como o maior conjunto
estatuário barroco do mundo (OLIVEIRA, 2006).
Entende-se que Aleijadinho respeitou a ordem
do cânon bíblico e selecionou os primeiros
dessa ordem para a construção e localização
das figuras. Os quatro profetas maiores, e que
também tem a maior quantidade de textos
proféticos escritos, são aos evangelistas
Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os
doze profetas menores correspondentes
aos apóstolos são Ozéias, Joel, Amós,
Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc.
Estas esculturas estão colocadas de maneira
a convidar os fiéis a subir a escadaria e escutar
a palavra de Deus da qual são mensageiros,
é um trabalho magnífico que encanta quem o
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vê, as vestes relacionam com as das figuras
bíblicas da na qual já ouvimos falar, com
longos e ornamentados mantos, e turbantes.
Oswald de Andrade (1890-1954), compôs
este poema, que exalta Antônio Francisco
Lisboa e o conjunto barroco de Congonhas:
“[...]No anfiteatro das montanhas os profetas
do Aleijadinho monumentalizam a paisagem.
As cúpulas brancas dos Passos e os cocares
revirados das palmeiras são degraus da arte
do meu país onde ninguém subiu mais. Bíblia
de pedra-sabão banhada no ouro das Minas”
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A organização cenográfica dos profetas é Exaltando o Mestre Aleijadinho o poeta mineiro
considerada perfeita por diversos estudiosos, ,também deixou suas impressões
Carlos
as esculturas possuem uma simetria Drummond de Andrade (1902-1987) declama:
admirável e conversam entre si, como
podemos observar na imagem a seguir,
“[...]Esse mulato de gênio
formando um conjunto de escultura grandioso
lavrou na pedra-sabão
e impressionante, que emociona a todos.
todos os nossos pecados,
as nossas luxúrias todas,
Os profetas foram esculpidos retratados de
e esse tropel de desejos,
forma: realista, perfeita, estranha, curiosa, e
essa ânsia de ir para o céu
enigmática, assim como toda a arte estimula
e de pecar mais na terra (...)
nos seus expectadores vários sentimentos
Era uma vez um Aleijadinho,
e emoções diferentes, representam heróis,
não tinha dedo, não tinha mão,
jovens e senhores que gesticulam, observam,
raiva e cinzel lá isso tinha,
se indignam, sofrem, aclamam e sonham,
era uma vez um Aleijadinho,
existem diversas história e lendas que cercam
Era uma vez muitas igrejas
as esculturas de Aleijadinho, mas nunca
com muitos paraísos e muitos infernos,
foram comprovadas (OLIVEIRA, 2006).
era uma vez São João, Ouro Preto, Sabará,
Congonhas,
Os Profetas estão apoiados sobre um
era uma vez muitas cidades,
pedestal de 20cm de altura, cada um sustenta
e um Aleijadinho era uma vez.”
uma cartela com inscrição em latim extraída
do Antigo Testamento, chamados de filactérios
uma forma de rolos abertos, contém frases
que marcam a profecia daquele profeta, e
ao mesmo tempo instiga os visitantes, que
não passam apenas olhando para as obras,
mas mantêm-se atentos a todos os detalhes
inclusive o que está descrito no filactérios e
representado esculpido em pedra sabão, as
pessoas podem parar para ler e apreciar de
várias maneiras as esculturas e a inteligência
do Mestre. Vejamos na imagem a seguir o
Profeta Daniel que destacou-se por alcançar
grande prestígio com os governadores de sua
época, e graças a seus dons de interpretação
de sonhos. Em seu pergaminho lê-se:
“Speleo inclusus (Sic Rege Spelaeolubente)
Leonum Numinis auxilior Liberor incolumnis”
– “Encerrado na gruta e a ruína e rogo (a
meu povo) que queiram voltar ao seu Senhor:
Segundo estudos realizados Antônio
Francisco Lisboa completou seu trabalho em
Congonhas do Campo, no espaço de apenas
dez anos, de 1796 a 1805 tido como maior
conjunto estatuário das américas deixando
esse grande feito para o Povo Brasileiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi fonte de muitas pesquisas, não tinha domínio do assunto tão pouco
conhecimentos nessa área, o que fez despertar uma enorme curiosidade e interesse pelo
tema, assim como citei no início muitas pessoas não conhecem o grande feito que Aleijadinho
deixou no nosso País, e eu me incluo nessas pessoas, antes dessa pesquisa não tinha
esclarecimento nenhum sobre o tema é bem pouco sobre o artista (OLIVEIRA, 2006). É um
tema muito abrangente, ficaram muitas coisas ainda que gostaria de incluir referente a outras
grandes obras, mas tentei focar no que interessava mais, referente ao meu tema específico,
e para deixar o leitor mais envolvido no assunto, esse tema veio de encontro com minha
devoção religiosa e contribuíram bastante com meus conhecimentos prévios sobre o assunto.
Este trabalho traz um pouco de tudo que o artista nos deixou em Congonhas do campo, falando
primeiramente sobre sua vida, suas obras, características, e desafios entrando nas tendências da
época e a relação que trazia com os textos bíblicos. Para tanto, agregou para minha formação
pessoal e profissional, espero em breve ver de perto essas esculturas tão importantes deixadas
pelo mestre Aleijadinho que enriquecem nosso Patrimônio Cultural do Brasil (OLIVEIRA, 2006).
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A PSICOMOTRICIDADE E SUA
IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

RESUMO: Este Artigo expõe a aquisição da construção do conhecimento por meio de atividades
psicomotoras, auxiliando no desenvolvimento cognitivo, psicomotor, social e moral do indivíduo,
auxiliando inclusive em intervenções nas dificuldades presentes no processo de aprendizagem
do educando. Ao longo deste estudo serão apresentados os aspectos benéficos de um ambiente
que estimule atividades que envolvam movimento corporal e descobertas individuais e coletivas,
essenciais na formação de uma pessoa. Todas estas questões deverão ser repensadas não somente no âmbito da Educação Infantil, mas como também no processo de construção no Ensino
Fundamental. Este texto alertará os envolvidos com a Educação para um olhar mais atento em
inserir as atividades psicomotoras em suas intenções pedagógicas para benefício da aprendizagem do aluno, inclusive os que apresentam alguma dificuldade de aquisição do conhecimento, abrindo caminhos, preparando para a memória, raciocínio lógico, segurança e autonomia.

Palavras-chaves: Educação Infantil; Psicomotricidade; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem por objetivo apresentar a importância das atividades psicomotoras para o desenvolvimento intelectual, psicomotor, social e afetivo da criança. Através da metodologia
de pesquisa bibliográfica, serão abordadas inúmeras considerações de autores, profissionais envolvidos na área da Educação frente às práticas psicomotoras no contexto escolar, seu significado epistemológico e a influência na construção do aprendizado, mostrando como a educação
psicomotora contribui para o processo de aprendizagem do educando, propiciando um enriquecimento cognitivo, preparando-o para diversas habilidades através de atividades de movimento.
As atividades psicomotoras são importantes, pois ajudam no desenvolvimento físico - motor da
criança. Por meio da educação psicomotora observam-se os avanços que a criança adquire incluindo a atenção, o equilíbrio e a coordenação motora, além da construção do conhecimento adquiridos
nos momentos dos jogos e brincadeiras. Pode-se perceber que, muitas vezes o contexto escolar
segue o currículo pedagógico o qual não é elaborado pensando –se em uma mudança que ocorre
quando os alunos estão no período da Educação Infantil de passagem para o Ensino Fundamental. Quando esta criança ingressa para o Ensino Fundamental, um novo mundo lhe é apresentado.
São inseridos uma série de compromissos educacionais, uma rotina de apresentação de letras, palavras, textos, números, etc. Para que esse processo possa ser de fácil aprendizagem é necessário que o seu sistema motor seja conhecido por meio de experiências e vivências. Os momentos destas vivências não finalizam na educação Infantil.
Educadores do Ensino Fundamental necessitam dar continuidade às práticas motoras.
Na sequência desta pesquisa serão levantadas algumas reflexões aos profissionais envolvidos com a Educação sobre a importância de seu planejamento e de uma nova visão de
sua prática pedagógica para que a aprendizagem seja efetiva e repleta de significados.
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UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A
PSICOMOTRICIDADE
O corpo humano sempre foi valorizado,
desde a antiguidade os filósofos da época,
já citavam o corpo como algo supremo.
Segundo Platão “ o corpo e um lugar de
transição da existência do mundo de uma
alma imortal”. Ele apresenta a dicotomia entre
o psicomotricidade pela cisão entre o corpo e
a alma, como foi considerada na antiguidade.
No século XX, a psicomotricidade é
caracterizada pelo paralelismo psicomotor,
Para Du, psiquiatra francês, em 1907 formulou
a noção de psicomotricidade através de uma
linha filosófica
psiquiátrica, evidenciando
o paralelismo psicomotor, ou seja, a
associação estreita entre o desenvolvimento
da motricidade, inteligência e afetividade.
Este paralelismo surge como uma tentativa
de superação ao dualismo cartesiano (mente
e corpo) tratadas como conceitos distintos.
Com o passar do tempo com os estudos de
Henri Wallon (1925), apud Fonseca (1988),
forneceram observações definitivas acerca do
desenvolvimento neurológico do recém-nascido
e da evolução psicomotora das crianças. Wallon
diz que “ o movimento é a única expressão
e o primeiro instrumento
do psiquismo”,
relacionou o movimento ao afeto, a emoção
ao meio ambiente e aos hábitos da criança.
Para a Wallon, o conhecimento, a consciência
e o desenvolvimento geral da personalidade,
não podem ser isolados das emoções. Foi
o principal responsável pelo nascimento do
movimento de reeducação psicomotora.
Piaget foi um dos autores que mais estudou as
Inter-relações entre a motricidade e a percepção,
através de ampla experimentação. Ele considera
que a motricidade interfere na inteligência,
antes da aquisição da linguagem. Para Piaget,
o resultado de uma certa experimentação
motora integrada e interiorizada como processo
de adaptação é essencialmente movimento.
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Segundo Levin (1995) , o esquema corporal
possui um caráter global do sujeito estaria
determinada por três dimensões nas quais
a psicomotricidade centrará o seu olhar:
uma dimensão instrumental, uma dimensão
cognitiva e uma dimensão tônico- emocional.
Continuando com Levin ( 1995, p.42) diz que:
“A terapia psicomotora centra seu olhar, a partir
da comunicação e da expressão do corpo, no
intercâmbio e no vínculo corporal, na relação entre
a pessoa, do terapeuta e a pessoa do paciente
em diálogo de empatia tônica” (1995.p.42).
Ainda segundo Levin, na relação o adulto deve
oportunizar a criança a falar através do corpo,
de suas variações motoras, do movimento, dos
gestos e do esquema corporal, numa ordem
simbólica. Em 1977 é fundado o GAE, Grupo
de Atividades e Especialidades, que veio a
promover a partir de 1980 vários encontros
nacionais e latino-americanos. O 1º Encontro
Nacional da Psicomotricidade foi realizado em
1979. O GAE é responsável pela parte clínica e
o ISPE, Instituto Superior de Psicomotricidade e
Educação, destinado à formação de profissionais
em psicomotricidade, se dedica ao ensino de
aplicações da psicomotricidade em áreas de
saúde e educação. Ainda segundo a SBP (2003):
Psicomotricidade, portanto, é um termo
empregado para uma concepção de
movimento organizado e integrado, em função
das experiências vividas pelo sujeito cuja
ação é resultante de sua individualidade, sua
linguagem e sua socialização. Tem como
objeto de estudo o homem através de seu
corpo em movimento e em relação ao seu
mundo interno e externo, bem como suas
possibilidades de perceber, atuar, agir, com
o outro, com os objetos e consigo mesmo.
Está relacionada ao processo de maturação,
onde o corpo é a origem das aquisições
cognitivas, afetivas e orgânicas (SBP, 2003).
.
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A PSICOMOTRICIDADE E A
APRENDIZAGEM
Ao aprofundar os estudos sobre o significado
das atividades psicomotoras, no âmbito da
aprendizagem em sala de aula, as ações
pedagógicas tornam-se contrárias à vivência
lúdica devido às características inerentes
como a criatividade , a sensibilidade à
disponibilidade e até mesmo a alegria, o prazer
e o divertimento, porém, muitas escolas e muitos
educadores confundem estas características
com indisciplina .O lúdico visto de uma forma
crítica e pedagógica pode ensinar muito aos
alunos, mas isso só acontece quando ele
é tratado como um instrumento de educar .
O professor possui papel fundamental de
analisar seus alunos na íntegra e perceber
suas necessidades e interesses. Partindo
deste conhecimento cabe a ele organizar seu
planejamento buscando proporcionar vivências
essenciais para o desenvolvimento de seu aluno,
levando-o se interessar em aprender. Esse é
um eterno desafio! O lúdico e as atividades
psicomotoras são as molas que impulsionam
este atrativo nas aulas, fazendo com que
haja o engajamento do coletivo e o interesse
individual pela busca do conhecimento.
Pensando neste aspecto, é necessário que
haja uma mudança na estrutura curricular e
na mente dos educadores. Inserir o brincar
psicomotor ao contexto pedagógico. Unir a
teoria e a prática para benefício do educando.
Mudar o paradigma de que a teoria deva
estar em primeiro plano e se “houver tempo
“ a prática. Por que não unificar ambas
metodologias para que haja significado ao
aluno? Segundo (ALMEIDA, 2000, p.82):
o professor precisa ver seus alunos num
coletivo, mas considerar o aluno individualmente.
Cada aluno tem o seu tempo, seu jeito de
aprender e seu amadurecimento cognitivo.
É necessário que o professor planeje suas
aulas buscando em seus alunos o interesse
em aprender (ALMEIDA, 2000, p. 82).
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Ainda segundo Almeida, 2000, p.83, a proposta
é possibilitar ao aluno raciocinar e pensar em
tudo o que ele aprende, encontrando respostas
para os porquês e soluções inteligentes para
solucionar os problemas relativos à escola e
sua vida. A capacidade de pensar do indivíduo
depende dos estímulos recebidos. Os jogos
e as atividades psicomotoras proporcionam
que o indivíduo desenvolva esta habilidade,
fazendo com que adquiram a capacidade de
analisar, pensar, superando os erros, buscando
alternativas até encontrar o acerto. O erro
neste caso pode ser visto como processo
de aprendizagem. Neste caso o incentivo do
professor ou do profissional que esteja realizando
a interferência (ALMEIDA, 2000, p.
82).
A abordagem da Psicomotricidade irá permitir
a compreensão da forma como a criança toma
consciência de seu corpo e das possibilidades de
se expressar por meio desse corpo, localizandose no tempo e no espaço. É necessário que
toda criança passe por todas as etapas em
seu desenvolvimento (ALMEIDA, 2000, p. 82).
Diversos profissionais, tais como neuro
psiquiatras,
psicólogos,
fonoaudiólogos,
têm insistido sobre a importância do
desenvolvimento psicomotor durante os três
primeiros anos de vida, entendendo que é
nesse período o momento essencial para
a aquisições significativas a nível físico,
emocional e intelectual. Portanto devem ser
estimulados com uma base psicomotora sólida,
para futuras aprendizagens mais complexas. A
Psicomotricidade tem o objetivo de enxergar
o ser humano em sua totalidade, buscando
sempre o equilíbrio entre corpo mente
intelectual e emocional (ALMEIDA, 2000, p. 82).
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AS FASES DA AQUISIÇÃO DO
CONHECIMENTO

De

acordo

com

Piaget

(1978,

p.48):

Em uma perspectiva da equilibração, devese procurar nos desequilíbrios uma das
fontes de progresso no desenvolvimento dos
conhecimentos, pois só os desequilíbrios
obrigam um sujeito a ultrapassar seu
estado atual e procurar seja o que for
em direções novas (PIAGET,1978, P.48).

Segundo Jean Piaget, as crianças passam
por fases evolutivas de descobertas e
construção de seu conhecimento, ou seja, a
forma como acontece a aprendizagem de
acordo com seus estudos e experimentos.
Desde o nascimento, a criança constrói
suas estruturas cognitivas em busca de
Jean Piaget determinou algumas fases do
uma melhor adaptação ao meio, fazendo
descobertas gradativas (PIAGET, 1978, p.48). desenvolvimento da criança envolvendo o
cognitivo, motor, social de como a criança
Em seus estudos, ele utilizou o termo “ percebe o mundo e adquire seu conhecimento.
1ª Etapa: Sensório- motor: Dos 0 a 2 anos
adaptação” para nomear o processo pelo
qual as crianças passam de um nível de de idade o foco está na descoberta das
conhecimento simples a outro mais complexo. sensações e dos movimentos. Este período a
Depois de algum tempo, optou-se pelo conceito coordenação motora começa a se desenvolver.
de “equilibração”. Esta ocorrência se dá por O bebê passa a imitar o que vê e até a linguagem
meio de duas etapas chamadas: assimilação, começa a ser trabalhada por meio do choro
é a ação externa (a forma como o indivíduo e de outros sinais. `Percebem que seus
interage com o mundo, como classificar, ordenar, movimentos geram ações. Para os bebês, só
relacionar) para compreender determinado existe aquilo que eles podem ver tocar e sentir.
conceito. A segunda é a acomodação, que é
um processo interno: diz respeito à construção
de novas estruturas cognitivas (com base
nas preexistentes, mas ampliando-as). Isso
permite assimilar o novo, chegando a um novo
estado de equilíbrio (PIAGET, 1978, p.48).

2ª Etapa: Pré-operatório: Dos 2 aos 7 anos,
de acordo com a teoria de Piaget, surge o
egocentrismo. Embora as crianças desta idade
já tenham um convívio com pessoas que não são
da família e já consigam desenvolver uma boa
comunicação, neste estágio elas ainda pensa,
de acordo com suas experiências individuais.
Aos três anos as aquisições da criança
são: andar, correr, pilar, aprender a falar, se
expressar utilizando recursos concretos através
de jogos e brincadeiras. Estas aquisições são
o fruto da experiência pessoal e são apenas
parcialmente, um produto da Educação.
Estas foram obtidas e são complementadas
progressivamente ao tocar, apalpar, ao andar,
ao cair, ao comparar, ao vivenciar. Fase em
que as crianças expressam os seus porquês,
fase da personificação, ou seja, ato de
construir características humanas a objetos
e da função simbólica, ou seja, o período do
faz de conta, caracterizada pela imitação, jogo
simbólico, a imagem mental e a linguagem.

Todos estes pensamentos e conceitos
remete ao tema em questão. As atividades
psicomotoras proporcionam esse ambiente
de estímulo na mente da criança que busca o
novo, novas conquistas, novos conhecimentos.
Necessita, se frustrar, começar do zero,
reconstruir um pensamento já existente. Muitas
vezes aquilo que cada aluno aprenderá não é
exatamente e apenas que o professor verbaliza
em sala de aula. O conhecimento se constrói
também da vivência e das conquistas do aluno.
É essencial que as atividades psicomotoras
e físicas ocorram para que se valorize os
conhecimentos existentes, ampliando cada vez
mais, desestabilizando, motivando a realizar um
esforço cognitivo para superar problemas. Para
isto o indivíduo deve levantar hipóteses, buscar
3ª Etapa: Operacional Concreto: Entre 8 e
várias formas de se resolver uma mesma
situação, assumindo uma postura ativa em seu 12 anos, a criança começa a utilizar a lógica
desenvolvimento. Esta é a função dos jogos, para solucionar problemas concretos. Ainda
das brincadeiras e das atividades psicomotoras. não situações abstratas. Neste estágio ocorre
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um entendimento mais concreto de regras,
começa a aflorar o senso de justiça e de
reciprocidade. Com a educação Psicomotora a
criança adquire o estágio de desenvolvimento
da melhoria motora, até o final da infância (711 anos), nos seus aspectos neurológicos de
maturação, nos planos rítmicos e espacial,
no plano da palavra e no plano corporal.

As atividades devem ser desafiadoras, mas
não difíceis ou fáceis demais. Se o aluno não
conseguir executar a tarefa proposta ele ficará
desmotivado e com baixa autoestima. Se ele
executar com muita facilidade poderá perder
o interesse em mantê-la. Portanto a motivação
é parte essencial do aprendizado e deve ser
atingida por meio de reforços positivos. A partir
do momento que a criança se sentir capaz,
4ª Etapa: Operacional Formal: A partir dos ela não inibirá sua curiosidade nem suas
12 anos, a aquisição do raciocínio lógico tentativas de solução (PIAGET,1978, P.48).
é completada, ou seja, o pré-adolescente
já é capaz de lidar com questões ilógicas e
Antigamente, as brincadeiras impulsionada
abstratas. Eles conseguem criar situações a criança a ter um esforço físico, como por
hipotéticas, mesmo sobre algo que nunca exemplo, subir em árvores, brincar de pegaaprendeu e também desenvolver possibilidades pega, esconde-esconde, barra manteiga,
teorias e autonomia. Vale mencionar que, queimada, amarelinha e muitas outras. Tinham
para Piaget, o desenvolvimento mental tempo e oportunidade de serem crianças.Hoje
pode ser enriquecido por estímulos e com em dia a criança, desde cedo tem um modo de
um ambiente adequado para as crianças. vida acelerado, até pelo formato das famílias
Assim, o crescimento delas é beneficiado na atual sociedade. Muitos estímulos através
em diversos aspectos, física, socialmente e das várias informações das novas tecnologias,
emocionalmente. A maturação e experiência atividades extras
fora do horário de aula.
neuromotora passa por diferentes estados, do Pode-se observar o grande número de crianças
ato motor à representação mental, graduam-se e jovens estressados (PIAGET,1978, P.48).
todos os níveis de relação entre o organismo
e o meio. O desenvolvimento é uma constante
De acordo com Voll Pilates (Blog Educação
e progressiva construção com predominância Física Escolar) ” ao proporcionar à criança
afetiva e cognitiva. Todas as informações atividades físicas e psicomotoras que englobam
e suas experiências ficam registradas todos os aspectos de seu desenvolvimento, só
no cérebro e se tornam gradativamente lhe trará benefícios. Seguem alguns benefícios
formuladas
(PIAGET,1978,
P.48). para a construção da aprendizagem da criança:
Com base neste contexto, percebe-se a
importância das atividades psicomotoras
na educação, pois, contribuem para o
fortalecimento deste desenvolvimento global
adequadas para cada faixa etária pontuada por
Piaget. O ideal seria que as atividades ficassem
integradas atividades de sala e as atividades
físicas ministradas pelo próprio professor de
sala ou pelo profissional de Educação Física.
Ocupando-se tanto do intelectual quanto
do corpo. Contemplando a importância do
aprender em situações lúdicas, mediadas pelo
prazer do brincar e da elaboração pessoal do
aprendizado, tendo nesta posição cooperativa,
a construção da criança, com o corpo e o
saber aumentando o seu potencial criativo
do seu conhecimento (PIAGET,1978, P.48).
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Auxilia a criança a ter uma vida mais
saudável, com menos peso e maior
densidade
óssea,
melhor
capacidade
cardiovascular, menos crise de asma. Esses
efeitos são transferidos para a vida adulta;
Melhora da postura, melhora a qualidade
do sono, fortalece os músculos, estimula o
desenvolvimento motor, coordenação e ritmo;
Estimulam o desenvolvimento motor, a
socialização, a cooperação quando realizada
com outra criança;
Estimula a criança a superar desafios;
A criança descarrega as tensões tanto físicas
quanto psicológicas na atividade sendo capaz
de encarar o mundo com mais facilidade , mais

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

energia e consequentemente com mais felicidade seu desenvolvimento, onde o educador precisa
criar condições para que desenvolvam suas
Estimula a concentração, a disciplina, capacidades num todo (FONSECA, 2008).
respeito, coleguismo;
Esta se torna importante, pois está ligada
Estimula de forma significativa na construção ao desenvolvimento do ser humano em
no processo de aprendizagem, na medida em todas as suas fases, e através do corpo em
que possibilita a criança a vivenciar regras,
movimento se dirige ao ser em sua totalidade,
raciocínio lógico, influenciando o cognitivo.
em seus aspectos motores, emocionais,
(BLOG EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 2017)
afetivos, intelectuais e expressivos, com o
objetivo de atingir a ação educativa e assim
A PSICOMOTRICIDADE E SUA
desenvolver ações que ajudam o ser humano
CONTRIBUIÇÃO NAS DIFICULDADES
na aquisição do saber. Desse modo, na
DE APRENDIZAGEM
comunidade educacional compete ao docente
garantir o movimento, a se apropriar do saber
É de grande importância analisar a de que a psicomotricidade no processo de
psicomotricidade como parte integrante do aprendizagem é necessária e indissociável ao
processo de aprendizagem, uma vez que cresce desenvolvimento, pois oportuniza aos alunos a
a cada dia o índice de alunos com dificuldades desenvolverem capacidades básicas, utilizando
de aprendizagem. Atualmente os problemas o movimento e trabalhando toda a funcionalidade
de aprendizagem constituem uma grande do indivíduo para atingir aquisições mais
preocupação dentro das instituições escolares, elaboradas, como as intelectuais e ajudando
portanto se faz necessário que todos que estão a sanar dificuldades (FONSECA,
2008).
envolvidos neste processo sejam leitores e
pesquisadores para poder entender melhor os
Na escola, muitas vezes, o professor
fatores que estão influenciando a maioria das realiza seu trabalho de modo mecânico e
dificuldades e como podem ser trabalhados automático, deixando de explorar o lúdico e
de forma a minimizá-los no dia a dia escolar. os elementos que compõe a psicomotricidade,
Para tanto, a escola também precisa recorrer reduzindo os estímulos e o interesse dos
a um trabalho interdisciplinar com auxílio de alunos. A importância da psicomotricidade é
profissionais que trabalhando juntos possam apresentada para buscar maior compreensão
estruturar ações, estratégias e intervenções que da necessidade de se trabalhar o corpo e a
venham contribuir como solução para diminuir mente, de modo que a criança domine seus
os problemas de aprendizagem, pois o aluno movimentos e melhore sua expressão corporal.
é sujeito de transformação e de aquisição Percebe-se então que a psicomotricidade
de aprendizagens (FONSECA,
2008). deve ser trabalhada desde os primórdios de
A psicomotricidade no desenvolvimento da nossa existência, Fonseca (2008) coloca que:
criança contribui para melhorar a coordenação
motora, tarefas de praxia global e fina, que por
Alfabetizar a linguagem do corpo e só então
sua vez ajudará na aprendizagem da leitura, caminhar para as aprendizagens triviais que mais
escrita, concentração e raciocínio lógico. Para não são que investimentos perceptivo-motor
isso, precisa ser estimulado em seu psicomotor, ligados por coordenadas espaços-temporais
respeitando-se a individualidade de cada um e correlacionados por melodias rítmicas de
como ser único, e permitindo a autonomia de integração e resposta (FONSECA, 2008).
forma que respeite as diferenças individuais e
possibilite a esta criança alcançar a autonomia.
Conforme Delors (1999), explica o
E para que isso ocorra é importante que ela desenvolvimento da educação dentro da
vivencie experiências diversas no processo do escola que se relaciona em quatro pilares da
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educação e que estão intimamente ligados aos e na sua juventude o homem já é capaz de
objetivos da aplicação da Psicomotricidade. formular os seus próprios juízos de valor.
Aprender a conhecer: a partir do momento
que aprendemos a conhecer é que iremos tirar
proveito do nosso conhecimento adquirido,
através dos nossos estudos e a partir daí que
iremos tentar mobilizar a nossa sociedade sobre
os nossos conceitos e valores. Visa o domínio
os próprios instrumentos do conhecimento.
Podem ser considerados como um meio
fazendo com que as pessoas compreendam
o mundo que as rodeia e com finalidade, pois
tem como fundamento o prazer de descobrir.
Aprender para conhecer: exercitando a
atenção, a memória e o pensamento.
Aprender a fazer: para aprender a
fazer é necessário falar e explicar, dessa
forma o aluno terá mais facilidade em
praticar o que deseja, ligada à formação
profissional, mas não de uma forma rotineira.
Aprender a viver juntos: a partir do momento
que aprendemos a viver juntos é que
aprendemos a ganhar e a perder, e sabermos a
importância que é termos ao nosso lado pessoas
dispostas a nos ajudar em determinadas
tarefas. A educação não conseguiu modificar
nenhuma situação para evitar conflito. É
difícil colocar na mente do ser humano a não
violência devido a ele supervalorizar as suas
qualidades desfavorecendo as dos outros, a
concorrência também faz com que pensem
somente em si próprios sendo que o espírito
de competição é grande. Tender para os
objetivos comuns que a educação formal
deve planejar programas em que os jovens
estimulem a participação em atividades sociais.

Os quatro pilares da educação devem ser
princípios adotados pelo professor para que a
própria criança produza esses valores. Junto com
uma boa didática que fornecerá o conhecimento
implicando em conteúdo X socialização. Isso
é exercido pelo professor com determinados
objetivos pedagógicos que com o decorrer
do tempo serão passados (DELORS, 1999).
No Brasil, em 2003 a educação inclusiva
começou a trilhar novos caminhos, o Ministério
da Educação através da Secretaria de Educação
Especial assume o compromisso de apoiar
estados e municípios na sua tarefa de fazer com
que as escolas brasileiras se tornem inclusivas,
democráticas e de qualidade. Essa evolução
aumentou o número de matrículas de pessoas
com deficiência nas escolas, mas ainda é
necessário que escolas, educadores estejam
cada vez mais capacitados e preparados para
receber e atender os alunos. As atividades
Psicomotoras, atualmente, assumem papel
importante no caminho desta inclusão e no
acolhimento através das atividades físicas.
Através destas aulas pode-se colocar em
prática e exercitar estes pilares os quais são
essenciais para a igualdade socialização e
da troca de experiências (DELORS, 1999).

As atuais Políticas Públicas de Educação vêm
buscando assegurar a todos a igualdade de
condições para o acesso e a permanência na
escola, principalmente às crianças, adolescentes
e adultos que apresentam necessidades
especiais, visando tornar as escolas brasileiras,
em escolas inclusivas e mais democráticas.
A educação inclusiva deve permeia
Aprender a ser: ninguém aprende a ser, no dado transversalmente todos os níveis e modalidades
à liberdade e a partir daí saberemos os nossos de ensino, oferecendo a todos a igualdade de
direitos e deveres como cidadão sendo assim oportunidades na sociedade (DELORS, 1999).
temos que fazer uso dela. É necessário que o
ser humano conheça a si mesmo para depois
se relacionar com os outros. A educação deve
ser desenvolvida desde cedo, pois ela contribui
para a responsabilidade social e a inteligência,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista todas as considerações abordadas ao longo desta pesquisa, pode-se afirmar
que é essencial que todas as pessoas envolvidas com a educação se conscientize de que a
aprendizagem através das atividades psicomotoras permite à criança permite resolver mais facilmente os problemas atuais de sua escolaridade, desenvolvendo melhor as percepções sensoriais, novas formas de atenção e construção de seu desenvolvimento cognitivo. O planejamento
de aulas que oportunizem momentos de interação do aluno à estas vivências é priorizar o seu
desenvolvimento como um todo, é respeitar a formação cognitiva de sua turma, é conseguir observá-los e compreender suas necessidades e condições de aquisição da aprendizagem, tendo
em vista que cada aluno absorve o conhecimento de uma forma, cada qual com sua habilidade.
Fazer uso das atividades psicomotoras através de experiências concretas, consequentemente, o ensino será um processo contextualizado e com significado. O equilíbrio entre a teoria, o conteúdo e as atividades psicomotoras devem estar presentes no momento da organização das aulas, com foco nos objetivos que se deve atingir. Com isto, ambos
serão beneficiados pois as aulas terão fundamento e resultados positivos e satisfatórios.
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O FENÔMENO BULLYING E SUAS
IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO

RESUMO: O propósito deste estudo é explorar e apresentar considerações acerca do fenômeno bullying, de maneira que se possa compreender o que é, como ocorre, quem são
os envolvidos, de que maneira se pode prevenir e que tipo de consequência sofrem todos aqueles que tomam parte, de alguma forma, nesta prática que está presente no convívio social de forma geral, sendo o foco desta pesquisa o tema inserido no contexto escolar.

Palavras-chaves: Bullying; Educação; Professor; Escola.

567

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

INTRODUÇÃO

A

intimidação causada pelos praticantes de bullying é um fenômeno que está presente no
ambiente escolar de maneira explícita e grave. É, também, um tipo de violência nos relacionamentos sociais, ocasionada pelo desequilíbrio de poder entre os alunos, de forma
que haja a intenção de que o outro sofra, por meio, normalmente, da repetição de tais ações.
Ataques físicos, discriminação por parte dos demais, exposição, fazem parte deste comportamento perigoso. Há as intimidações implícitas, indiretas e verbais, que podem se caracterizar
por exclusão da vítima do grupo de colegas, por fofocas, xingamentos, atribuição de apelidos.
As mais comuns, nestes casos, são as “brincadeiras ofensivas” que apresentam uma intencionalidade em rebaixar moralmente a vítima, desqualificando-a e provocando risos no grupo; de
tanto repetidas, são naturalizadas, banalizadas pelos alunos e professores e praticadas numa
relação que nega o direito ao outro em ser diferente.
A vítima, na intimidação, é discriminada muitas vezes, por ser diferente. Essa discriminação
ao diferente, repete e reproduz conceitos e preconceitos na escola, engendrados na sociedade.
A adolescência como um dos ciclos da vida, é uma categoria socialmente construída que é caracterizada por uma busca de identificação com os pares (o uso de celular, o uso de tatuagem,
por exemplo) realiza trocas de códigos corporais, de práticas, de uma cultura que reproduzem
valores e modos de relacionamento da sociedade e da classe social a qual está inserida, imprimindo novos sentidos e práticas no contexto escolar.
E a escola como um contexto de desenvolvimento, possui normas, valores e uma cultura que
geralmente é subestimada, em favor de uma rápida aquisição de conteúdos esquecendo a sua
função socializadora. Falhas nesta função socializadora pode dar margem a eclosão da intimidação.
Assim, a intimidação é reforçada através de hábitos e comportamentos que sustentam a exclusão e a discriminação, não de modo explícito, uma vez que é moralmente e legalmente condenável, mas através de apelidos e práticas de exclusão cotidianas que perpetuam relações
discriminatórias e violentas entre os adolescentes no contexto escolar.
Refletir sobre os aspectos psicossociais da intimidação é contribuir para ampliar uma compreensão sobre o fenômeno, considerando a escola, a adolescência e a sociedade como fatores
relevantes que podem favorecer e/ou reduzir a intimidação.
Para compreender melhor essas relações e comportamentos presentes no bullying, serão
apresentados nesta pesquisa três capítulos que abordarão definições, causas e possíveis modos de prevenção da prática.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O BULLYING de evasão escolar (SILVA, 2010, p. 22).
O termo bullying tem sua origem na língua
inglesa, e sua definição mais comumente
empregada é a de qualquer tipo de abuso
contínuo, físico ou verbal, com a intenção
de ferir, onde existe um desequilíbrio
de poder entre aquele que pratica e
aquele que é vitimizado (SILVA, 2010).
A prática não consiste numa brincadeira
que parte de um amigo para outro, com
consentimento, de forma saudável. As
vítimas se sentem humilhadas, agredidas
e impotentes diante de um agressor eu
as fragiliza física e psicologicamente:

O Bullying não tem, necessariamente,
relação com pequenas e isoladas gozações
que podem ser consideradas brincadeiras.
O que ocorre nas situações que excedem
a brincadeira são abusos de poder:
Brincadeiras normais e sadias são aquelas
nas quais todos os participantes se divertem,
Quando apenas alguns se divertem às
custas de outros que sofrem, isso ganha
outra conotação, bem diversa de um
simples divertimento (SILVA, 2010, p. 13).

O período de duração da prática é
indeterminado, e pode acontecer partindo de
É fundamental explicar que as atitudes um único indivíduo ou de um grupo que aja com
tomadas por um ou mais agressores contra o propósito de provocar situações em que se
um ou alguns estudantes, geralmente, não pode constatar o já mencionado abuso de poder.
apresentam motivações específicas ou
Em grupo, as ações se tornam ainda mais
justificáveis. Isso significa dizer que, de
forma quase natural, os mais fortes utilizam fortes, por conta da influência da coletividade
os mais frágeis como meros objetos de no aspecto psicológico (SILVA, 2010).
Agressões físicas não são as únicas
diversão, prazer e poder, com o intuito de
maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar formas de praticar o bullying. O ato de
suas vítimas. E isso, invariavelmente, sempre excluir um indivíduo de uma atividade, de
produz, alimenta e até perpetua muita dor e expor alguém, de hostilizar verbalmente, tudo
sofrimento nos vitimados (SILVA, 2010, p. 21). isso pode ser considerado violência contra
um sujeito que não possui meios de reagir,
O bullying pode ocorrer de maneira direta, evitar ou findar a situação (SILVA, 2010).
ao surgirem ameaças, agressões ou roubo de
pertences. Mas também podem aparecer de
maneira indireta, ao ocorrerem situações como
a disseminação de boatos, isolamento de um
indivíduo, etc. A ação parte, normalmente,
de uma criança mais velha, maior ou
mais forte para crianças mais vulneráveis:
Algumas atitudes podem se configurar
em formas diretas ou indiretas de praticar o
bullying. Porém, dificilmente a vítima recebe
apenas um tipo de maus-tratos; normalmente,
os comportamentos desrespeitosos dos
bullies costumam vir em bando. Essa
versatilidade de atitudes maldosas contribui
não somente para a exclusão social da
vítima, como também para muitos casos
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OS PRATICANTES E AS VÍTIMAS DE
BULLYING
Os envolvidos no fenômeno bullying são
o autor, a vítima e a testemunha. De forma
geral, aqueles alunos que têm alguma
diferença em relação ao grupo acabam
sendo mais visados para serem vítimas.
Essas diferenças podem ser, obesidade,
limitação física, problemas de aprendizagem ou
qualquer outro aspecto, mesmo que positivo,
que o destaque dos demais (SILVA, 2010)
As vítimas típicas são os alunos que
apresentam pouca habilidade de socialização.
Em geral são tímidas ou reservadas, e não
conseguem reagir aos comportamentos
provocadores
e
agressivos
dirigidos
contra elas. Normalmente são mais frágeis
fisicamente ou apresentam alguma marca
que as destaca da maioria dos alunos (...)
Normalmente, essas crianças ou adolescentes
estampam facilmente as suas inseguranças na
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forma de extrema sensibilidade, passividade,
submissão, falta de coordenação motora, baixa
autoestima, ansiedade excessiva, dificuldades
de se expressar. Por apresentarem dificuldades
significativas de se impor ao grupo, tanto
física como verbalmente, tornam-se alvos
fáceis e comuns dos ofensores. (SILVA, 2010,
Aquele que pratica o bullying contra a vítima
é, comumente, agressivo até mesmo com os
adultos, pode apresentar comportamento antisocial e considera estas características como
qualidades. Em alguns casos, reúnem um
grupo que serve para auxiliar na prática da
violência, como se fossem seus seguidores.
Este comportamento se deve ao fato da
necessidade e do prazer encontrado em ser
e se sentir membro de um grupo, agindo de
acordo com seus integrantes, sem uma reflexão
individual sobre as atitudes tomadas, muito
menos sobre as possíveis consequências
provindas de tais atitudes (SILVA, 2010):
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Os agressores apresentam, desde muito
cedo, aversão às normas, não aceitam serem
contrariados ou frustrados, geralmente estão
envolvidos em atos de pequenos delitos,
como furtos, roubos ou vandalismo, com
destruição de patrimônio público ou privado. O
desempenho escolar desses jovens costuma
ser regular ou deficitário (SILVA, 2010, p. 43).

É notável o predomínio do sexo masculino,
especialmente em relação ao bullying direto, que
muitas vezes inclui contato (agressão) físico. As
meninas tendem a ser mais discretas, atuando
com agressões verbais, nos raros casos em
que aparecem como autoras. Enquanto vítimas,
não há muita diferença. Ambos sofrem abusos
e são alvo dos ditos valentões. Não se pode
ignorar que as consequências destes atos
Fazer parte do grupo dominante provoca são graves e atingem a todos os envolvidos.
uma sensação de poder e status que
inibe a possibilidade de compreensão
No caso dos agressores, pode ocorrer a
dos fatos, provocando até mesmo a falta de adaptação e o distanciamento. A não
insensibilização
humana
nos
sujeitos adequação ao ambiente e aos propósitos
envolvidos com a prática do bullying: escolares trarão grandes problemas para o
desenvolvimento destes alunos (SILVA, 2010).
A juventude de hoje apresenta aspectos
que devem ser observados com mais
As vítimas podem passar a se comportar
atenção. Os amigos, ou o grupo de amigos de maneira cada vez mais isolada e insegura,
possuem um poder de influência sobre cada o que repercutirá em graves prejuízos
jovem significativamente superior àquele que para seu convívio social na escola e para
pautava sobre as relações entre esses nas o processo de construção e aquisição de
relações precedentes (SILVA, 2010, p. 65). conhecimento. Até mesmo as testemunhas
podem se sentir constantemente inseguras
Existem também aqueles que presenciam tais e pouco à vontade no ambiente escolar, de
práticas, sem estarem diretamente envolvidos forma a também terem seu rendimento e
nelas. É comum que não intercedam, não convívio escolar prejudicado (SILVA, 2010) .
defendem nem ajudem a atacar, seja por
concordarem com a ação, por não considerarem
importante, ou por sentirem-se ameaçados.
Especialmente neste último caso, as
testemunhas tendem a não delatar os agressores
por medo de serem também vitimadas:
Os espectadores não costumam ter um
comportamento tão marcante. A identificação
deles depende de observação mais frequente
e cuidadosa, pois seu comportamento não
costuma apresentar sinais explícitos que
denunciem a situação que estão vivendo.
Tendem, em ambos os ambientes (na escola
e no lar), a se manter calados sobre o que
sabem ou presenciam (SILVA, 2010, p. 51)
Há, ainda, a questão dos gêneros. Meninos
e meninas podem ser autores e podem ser
vítimas de bullying, embora os casos em que as
agressões partem de meninas sejam mais raros.
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A POSTURA DO PROFESSOR FRENTE
AO DESAFIO DO BULLYING NA
ESCOLA

ser mal interpretados por seus superiores e,
até mesmo, rotulados de incompetentes no
trato com os estudantes (SILVA, 2010, p. 147).

De acordo com Silva, a escola reproduz a
sociedade, com sua hierarquia em que existem
papéis definidos no sentido de proporcionar
aos alunos acesso aos conhecimentos
de que irão precisar ao longo da vida.

Cabe aos profissionais da educação perceber
que a formação moral não é 100% feita pela
família, de modo nenhum querendo destituílas de tal função, mas é importante enxergar o
espaço escolar como parte constitutiva desta.

[...] no sentido de que a sua existência é que
O outro lado desta questão é o universo
dos estudantes, possuem um sistema possibilita a criação (...) As regras que formam
próprio de organização e distribuição: os as disciplinas escolares não têm uma função
populares, os neutros e os excluídos : exclusiva ou preponderante regulamentadora
(da boa ordem), mas constitutiva, posto que
“Os populares correspondem aos jovens possibilitam uma forma de trabalhar, de ver o
que possuem um conjunto de qualidades mundo na perspectiva da história, das artes,
previamente estabelecidas pela sociedade da física, etc. (CARVALHO, 1996, p.136).
e pelo grupo escolar, conferindo-lhes
grande poder de influência sobre a maior
parte dos estudantes (SILVA, 2010, p. 80)”.

Mas de que serviria tal discussão, se não
para melhor posicionamento diante do tema,
No contexto de violência em que os agressores pois jogar a responsabilidade para família não
se encontram, até mesmo os professores trará nenhuma melhora na indisciplina dentro
podem se tornar vítimas em potencial: da instituição escolar então buscar formas
adequadas de combatê-la (CARVALHO, 1996).
Muitos
professores
são
humilhados,
E para isso é preciso pensar a disciplina ao
ameaçados, perseguidos, e até ridicularizados
por seus alunos. A maioria deles não sabe mesmo tempo como fim e como meio, pois podecomo agir frente a essas desagradáveis se desenvolver atitudes se posicionando frente
situações que ocorrem em seu ambiente de ao tema de forma preventiva (CARVALHO, 1996)
trabalho. Se eles sofrem bullying por parte dos
alunos, temem procurar a direção escolar e
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Carita e Fernandes (1997, p.12), acreditam
Ao professor, resta enfatizar a importância do
que a indisciplina escolar pode ser diálogo, do respeito mútuo, da solidariedade, da
prevenida, se os profissionais atentarem justiça, trabalhando sempre as diferenças e os
para o clima relacional construído na turma. conceitos de diversidade em sala de aula e na
sociedade como um todo. Este ambiente saudável
Não há solução fácil. Mas é essencial favorece o desempenho de todos os alunos
trabalhar como conteúdo as questões
relacionadas à moral e ao convívio social
e criar um ambiente de cooperação, é um
trabalho que exige auto-reflexão e esforço
de equipe. Deste modo, o melhor a fazer é
procurar a causa, não apenas agir sobre as
consequências (CARITA E FERNANDES, 1997).
O bullying é um fenômeno comportamental
que tem efeito direto em todos os envolvidos.
É notório que a aceitação pelos companheiros
seja determinante para o desenvolvimento
dos alunos, de maneira que suas habilidades
sociais sejam aprimoradas, assim como a
capacidade de reação quanto a situações
de tensão (CARITA E FERNANDES, 1997).
Para prevenir a prática do bullying na escola,
é preciso estimular a discussão com todos
os componentes da escola, incluindo os pais.
Deve-se
observar
com
atenção
o
comportamento dos alunos, dentro e fora de
sala de aula, e perceba se há quedas bruscas
individuais no rendimento escolar, incentivar
a solidariedade, a generosidade e o respeito
às diferenças através de conversas, trabalhos
didáticos e até de campanhas de incentivo
à paz e à tolerância, desenvolver dentro
de sala de aula um ambiente favorável à
comunicação (CARITA E FERNANDES, 1997).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa, pode-se notar a importância do professor na prevenção e no combate ao bullying no cotidiano escolar e também
tem o objetivo de analisar se as ações, ou seja,
as atitudes docentes podem de alguma forma
gerar o bullying na sala de aula.
Foram apresentadas considerações sobre as
consequências que o bullying pode trazer para
as suas vítimas, para assim prevenir e combater
este problema.
A partir das considerações apresentadas pelos autores consultados, foi possível concluir
que o estudante deve ser compreendido em
sua totalidade, considerando todas as influências que recebe e que podem interferir de maneira positiva ou negativa em seu processo de
aprendizagem.
Somos sujeitos constituídos por nossa história, cultura e sociedade. Interagimos e somos
influenciados o tempo todo pelo meio no qual
estamos inseridos e, da mesma forma, o influenciamos. Agimos sobre ele, transformando-o e
transformando a nós mesmos, em um contínuo
processo de construção que não se limita e não
se esgota.
Contudo, não podemos negligenciar nossas
características biológicas, que fazem parte e permeiam todo o cenário descrito. Sem dúvida, ao
nos depararmos com dificuldades, em qualquer
área da vida, é necessário avaliar as influências
de todos os elementos que nos constituem.
Em relação à aprendizagem, é importante frisar a imprescindibilidade de todos os aspectos
constituintes do indivíduo estar em equilíbrio
para que seja possível relacionar-se com o saber e construir seu conhecimento.
Nenhum aspecto deve ser privilegiado em
detrimento de outro, no que tange ao desenvolvimento humano, pois não somos seres
fragmentados. Somente a partir dessa compreensão poderemos entender e auxiliar os alunos
a atribuírem sentido e significado à experiência
escolar, tornando possível que se mantenham
interessados e motivados.
A partir da análise realizada por meio de pesquisa bibliográfica, pôde-se observar que as atitudes docentes previnem e combatem o bullying
na sala de aula, assim como podem fazer com
que casos de bullying ocorrem na sala de aula.
Atitudes respeitosas devem partir do professor, ao se referir a um aluno cujas capacidades
escolares são inferiores aos demais alunos, o
professor jamais deve ofendê-lo ou chamar sua
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atenção de forma desrespeitosa, pois assim os
outros alunos poderão achar que é normal ofender o aluno.
É preciso estar ciente que o papel do professor é de extrema importância para se obter na
sala de aula um clima de respeito mútuo, fazendo com que os alunos entendam a importância
de se respeitar o colega, de se dialogar ao invés
de ofender e brigar é fundamental ao educador
e futuro educador.
Outro fator importante para o educador é que
se em sua sala de aula os alunos não se sentirem bem e felizes com o ambiente, o processo
educativo dos alunos sofrerá consequências.
O bullying é ainda um assunto pouco conhecido e compreendido pelos professores, sendo
que estes não têm um conhecimento aprofundado dos males que esta prática pode gerar nos
alunos envolvidos, tanto no âmbito emocional e
psicológico tanto na aprendizagem.
Contudo, para se prevenir a ocorrência de
bullying na sala de aula, não é necessariamente fundamental que o professor conheça o contexto de bullying e suas consequências, pois o
bullying nada mais é do que o desrespeito ao
próximo, a não aceitação das diferenças, tanto
físicas, quanto sociais, religiosas, enfim, as diferenças existentes de um ser humano para outro.
Para se prevenir portanto o bullying, é necessária uma postura do professor com relação a
classe, trabalhando com seus alunos todos esses aspectos citados anteriormente.
Todavia, não podemos atribuir exclusivamente ao professor a responsabilidade de prevenir
e combater o bullying na sala de aula, mas sim
que ele tem um papel fundamental para que o
bullying não faça parte do cotidiano escolar.
Com este trabalho, foi possível realizar uma
reflexão sobre a importância do papel do professor frente ao bullying e de suas atitudes perante os alunos, no qual ficou comprovada através
da literatura e das observações realizadas em
sala de aula que podem gerar
casos de bullying entre
os alunos. O professor
não deve, portanto,
dar chances através de suas ações
para que casos de
bullying
venham
acontecer no ambiente escolar.

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

REFERÊNCIAS

CARITA, Ana; FERNANDES, Graça. Indisciplina na sala de aula: como prevenir? Como remediar? Lisboa: Editorial Presença, 2002.
CARVALHO, José Sérgio Fonseca de. Os sentidos da (in)disciplina: regras e métodos como
práticas sociais. In: AQUINO, Júlio Groppa. Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas.
São Paulo: Summus, 1996, p.129 -138.
SILVIA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes Perigosas: o psicopata mora ao lado. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2008.
SILVIA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas nas escolas. Rio de Janeiro: Objetiva,
2010.
HONORÉ, Carl. Sob Pressão. Rio de Janeiro: Record, 2009.
BARBIRATO, Fábio; DIAS, Gabriela. A mente do seu filho: como estimular as crianças e identificar os distúrbios psicológicos na infância. Rio de Janeiro: Agir, 2009.

575

Revista Revista
Educar FCE
- 27 ªFCE
Edição
Educar
- 27- Fevereiro/
ª Edição 2020
- Fevereiro/ 2020

PRISCILA ALMEIDA SILVA

Graduação em Pedagogia, pela Faculdade das
Américas (2010). Especialista em Educação e Sociedade
pela Universidade Cidade de São Paulo – UNICID (2012);
Especialista em Sociopsicologia pela Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP (2013); Professora
de educação Infantil e Ensino Fundamental I na EMEF Alferes
Tiradentes.

576

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

A CONTRIBUIÇÃO DA TELEMÁTICA NA
APRENDÊNCIA

RESUMO: O objetivo deste trabalho é investigar a contribuição da telemática. A partir deste objetivo
decorre a hipótese que a telemática oferece contribuições no processo de aprendência dos alunos,
proporcionando estímulos, interatividade e facilidades para que seja construtor do seu próprio conhecimento, e assim iniciamos um caminhar teórico para sustentar a pesquisa. As mudanças que
vêm ocorrendo na sociedade da informação, da tecnologia na educação e da telemática para alfabetizar crianças, mas só que de uma forma mais colaborativa, o professor deixa de exercer seu
papel transmissor para mediador do conhecimento, pesquisamos sobre a aprendência que é uma
eterna troca de aprendizagem entre professor e aluno, pois o professor não é detentor do saber.

Palavras-chaves: Telemática; Aprendência; Professor Mediador.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo deste trabalho é investigar a contribuição da telemática na aprendência. O
interesse pelo tema originou-se da observação sobre o enorme fascínio que o computador exerce sobre as crianças, chamadas de “nativas digitais” por já terem nascidas
inseridas na Sociedade Tecnológica. Educar hoje é mais complexo porque a sociedade também
é mais complexa e também são as competências necessárias para a vida em sociedade. As tecnologias começam a estar mais ao alcance do estudante e do professor, que precisa reaprender
a ensinar, a estar com os alunos, a orientar atividades, a definir o que vale a pena fazer para
aprender, junto ou separado.
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TELEMÁTICA: SOCIEDADE,
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
Desde o final do século XX, a sociedade tem
presenciado grandes avanços nas áreas de
telecomunicações, redes de computadores e
processamento multimídia. Os adventos das
redes sem fio e da internet mudaram e vêm
mudando os hábitos de toda a sociedade.
Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais, o homem alcançou um grau de
desenvolvimento tecnológico nos últimos anos
superior à toda a sua existência na terra. Contudo,
seu desenvolvimento moral parece não ter tido
o mesmo curso. Palavras como honestidade,
dignidade, honra, respeito parecem vazias de
sentido na nossa nova sociedade. Atribui-se
muito mais valor ao Ter do que ao Ser, a vida é
manipulada geneticamente, a concentração da
riqueza nas mãos de poucos e a distribuição
da miséria para muitos é cada vez maior. Esta
realidade faz parte da sociedade tecnológica.
É preciso que um grupo cada vez maior
de indivíduos tenham acesso à educação,
tornando-os agentes de transformação e não
meros acumuladores de dados (BRASIL, 1996).
O crescente interesse por esse caminho de
comunicação global trouxe avanços nunca
antes imaginados na interface humanocomputador,
nos
recursos
multimídia
oferecidos, na velocidade de acesso e
principalmente na forma de comunicação à
distância. Essa crescente demanda por novos
serviços multimídia requer que as novas redes
de informação utilizem técnicas modernas de
processamento de sinais para atender aos
novos requisitos impostos (BRASIL, 1996).
A internet provocou mudanças em toda
sociedade, pois alterou os conceitos de
tempo e espaço, tornando-os extremamente
relativizados. Segundo Sancho (2006) as
tecnologias de informação e comunicação
causam três tipos de efeitos na sociedade. O
primeiro efeito e a alteração de nossa estrutura
de interesses, as coisa em que pensamos,
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mudando a nossa maneira de brincar, de
namorar, de comer, de nos comunicarmos.
O segundo efeito está relacionado às coisas
com as quais pensamos, ou seja, o caráter
dos símbolos, se antes utilizamos o lápis,
a caneta e depois a máquina de escrever,
hoje possuímos o teclado com todos os
seus símbolos criando também uma nova
linguagem, denominada linguagem cibernética,
muito mais sensorial (BRASIL, 1996).
O terceiro efeito atua na área em que se
desenvolvem os pensamentos, modificando a
natureza da comunidade, hoje temos amigos
que não estão conosco presencialmente,
compramos em lojas através de seus sites,
somos associados a redes sociais digitais
e podemos criar cidades, famílias, vidas
virtuais. A essência do contato entre os
indivíduos foi alterada e a comunicação
presencial ficou mais rara e difícil que a
virtual. Nesse cenário de contextos virtuais
foi criado o conceito de telemática, que é “o
conjunto de serviços informáticos fornecidos
através de uma rede de telecomunicações”
(KOOGAN,HOUAISS,
1998,
p.1557).
A telemática não é constituída pelo
computador, mas associa-se ao conceito de
rede, ao associar os computadores entre si.
A palavra telemática originou-se de TELE que
significa comunicação e do sufixo MÁTICA que
é uma seção da palavra informática. Assim
telemática trata da manipulação e utilização
da informação através do uso combinado de
computador e meios de telecomunicação.
A sociedade está passando por momentos
de revolução tecnológica; a escola também
participa dessas alterações, mas de uma
forma bem mais lenta. Segundo Tajra (2001),
a primeira grande conquista tecnológica
na escola foi o livro e há anos vem sendo o
principal instrumento tecnológico na educação,
no entanto, se formos analisar a definição de
tecnologia, o livro não poderia ser classificado
como tal nos dias atuais (BRASIL, 1996).
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Quando utilizamos o termo tecnologia
educacional alguns educadores o consideram
um paradigma do futuro, mas a tecnologia
educacional ainda está relacionada também
a antigos instrumentos como giz, lousa,
retroprojetor, vídeo, televisão, jornal impresso,
som, livro e o computador (BRASIL, 1996).
A escola precisa estar inserida no contexto
tecnológico e cotidiano em que está a
sociedade, é importante, apresentar às crianças
situações mais reais, tornar as atividades
escolares mais significativas e menos abstratas.
TAJARA apud DEL RIO (2001) comenta “ ...a
escola se especializou em dizer coisas que as
crianças consideram corretas, mas não reais
( não significativas para a vida), enquanto
a televisão, por exemplo, lhe dá coisas reais
embora nem sempre certas” (BRASIL, 1996).

Segundo Moran (2001) a educação tem como
foco auxiliar o indivíduo a se integrar com seus
conhecimentos na vida, passando a ter uma
visão de totalidade. Isso ocorre não apenas por
meio da articulação dos diferentes saberes,
mas principalmente, pelas oportunidades
de convivência e troca de experiências entre
pares, tanto no espaço local como no global.
Observa-se que as crianças estão imersas
nesta era digital desde os primórdios da vida. O
computador passou a fazer parte do cotidiano
das crianças e a habilidade na sua utilização
é valorizada por todos na sociedade. Nesta
perspectiva o papel do educador também é o
de estimular a autonomia tecnológica e pessoal.
As visões cognitivas da aprendizagem e do ensino, que
transformaram o computador em metáfora explicativa
do cérebro humano, o vêm como ferramenta que
transforma o que toca. O computador não apenas
parece capaz de realizar ações humana (calcular,
tomar decisões, ensinar), mais toda a atividade
mediada por ele pressupõe o desenvolvimento de
capacidade cognitivas e metacognitivas (resoluções
de problema, planejamento organização de tarefas,
etc). Deste ponto de vista, o estudo, a experimentação
e a exploração da informática, em qualquer área
do currículo escolar, melhora imediatamente
a motivação, o rendimento e as capacidades
cognitivas dos alunos (SANCHO, 2006, p. 21).

Estamos vivenciando momentos de plena
correria e constante evolução, por isso
muitos métodos antes utilizados hoje são
considerados ultrapassados, sendo necessário
quebrar paradigmas e considerar novas
formas de pensar. Segundo Tajra ( 2001) os
ambientes virtuais possibilitam o processo
do aprender a aprender por oferecerem
uma fonte inesgotável de informações, que
estimula a criatividade, a pesquisa a troca de
Para Lévy, (2001), qualquer reflexão sobre
experiências, que proporciona a investigação
as possibilidades de aplicação da informática
e a curiosidade, possibilitando a criação
na educação deve-se apoiar em uma reflexão
de um novo processo de aprendizagem
da mutação contemporânea da relação com o
baseado na hipertextualidade (BRASIL, 1996).
saber. A primeira questão se refere a velocidade
do surgimento e da renovação dos saberes;
A telemática como ferramenta tecnológica
a segunda, ligada à primeira, defende que
exerceu um grande impacto sobre alunos e
trabalhar equivale cada vez mais a aprender,
educadores, especialmente por apresentar
medidas saberes e produzir conhecimento;
informações sob várias formas, mas uma vez
a terceira questão, o ciberespaço suporta
que a telemática esteja dentro da escola, é
tecnologias
intelectuais
que
ampliam,
preciso planejar de forma em que momento
exteriorizam e alteram muitas funções
será utilizada. É importante ressaltar que o
cognitivas humanas: memória, imaginação,
conhecimento pode ser construído por meio da
percepção e raciocínio
(LÉVY, 2001).
telemática desde que o aluno interaja com os
programas a as atividades oferecidas e não as
As mudanças tecnológicas causam um
receba prontas para executá-las passivamente,
impacto cada vez maior na educação escolar
sem questionar as informações fornecidas.
e na vida cotidiana. Há tempos o professor e
os livros didáticos deixaram de ser as únicas
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fontes do conhecimento. É necessário que ao
integrar as TIC nas escolas seja disponibilizado
um currículo flexível, multicultural, que relacione
seus conteúdos, objetivos e estratégias, com
questões culturais e tecnológicas, de acordo
com as necessidades que surgem ao longo
da execução das atividades. Os professores
não podem mais ignorar que as TIC são
veículos de comunicação, de informação,
de aprendizagem e de lazer. É primordial
a escola integrar cada vez mais o uso da
telemática para que os alunos e os educadores
possam aprender a ler, escrever e expressarse também por meio dela (LÉVY, 2001).
Ao à escola a criança já vivenciou outros
importantes processos educacionais tais
como a família, a ter bons modos como
exemplos e a mídia eletrônica como a
televisão, o computador. Frente a isso a
escola tem vários desafios, como tirar o aluno
da posição de ouvinte e espectador para
uma posição de pesquisador, incluindo-o no
universo da informação; trazer seus interesses
para a sala de aula; torna os conteúdos
curriculares mais significativos (LÉVY, 2001).
Na era da informação, a transição de
modelos e padrões de ensino impõe desafios
a serem enfrentados por quem ensina e
quem aprende. Ensinar é um processo
social, no qual cada um desenvolve um estilo
próprio, dentro do que é traçado para todo
o grupo. Educar já é considerado como a
colaboração que se tem para que professores
e alunos transformem suas vidas em processo
permanentes de aprendizagem (LÉVY, 2001).
É importante educar para a autonomia assim
a aprendizagem não fica restrita somente
ao ambiente escolar, ao mesmo tempo é
importante educar para a cooperação a fim
de aprender com o grupo e em grupo, desta
forma teremos indivíduos participativos que
expõem as suas ideias e realizam pesquisas
em conjunto. É necessário que os professores
eduquem com autonomia e liberdade, pois o
caminho para a autonomia acontece combinado

equilibradamente a interação e a interiorização.
O uso da tecnologia como recurso didático
exigirá do professor mudança de papel,
passando a ser um facilitador do aluno na
busca, seleção, interpretação e correlação dos
dados, que são encontrados nesse universo
diversificado de informação, que é a internet:
A verdadeira incógnita é saber se os professores
irão apossar-se das tecnologias como um auxílio ao
ensino, para dar aulas cada vez mais bem ilustradas
por apresentações de multimídia, ou para mudar de
paradigma e concentrar-se na criação na regulação
de situações de aprendizagem (PERRENOUD, p. 139).

As TIC’S devem ser utilizadas para aproximar,
ilustrar, sensibilizar e até mesmo para avaliar
o processo de aprendizagem e a interação
aluno-professor. A introdução da internet na
área educacional já é uma realidade em boa
parte do mundo. Várias instituições de ensino
utilizam a internet e suas principais ferramentas
como recurso didático. Cada vez mais alunos
e professores utilizam-na para ler jornais,
revistas, estudar, realizar pesquisas. Nas
escolas que possuem computadores ligados
à internet praticamente não se faz trabalhos,
bem como pesquisas sem consultá-la.
Para MORAN (2001) o uso da internet na
escola deve ser um trabalho que envolve
a criação de um espaço entre aluno e
professor, ambos podemos interagir de
uma forma colaborativa, assim o professor
construindo uma página pessoal, que será
referência para todas as etapas, lista dos
endereços eletrônicos de todos os alunos,
aulas-pesquisas, que abriram espaços para
exploração de conteúdos novos e soluções de
problema, nas quais o professor estimula as
trocas de informações e a comunicação dos
resultados das pesquisas de todos, além de
estimular a busca de informações diferentes
em pesquisas dirigidas. É muito importante o
papel da internet na educação, pois ela pode
auxiliar a escola em seu principal objetivo:
formar cidadãos competentes e preparados
para lidar com as grandes mudanças que
ocorrem de forma muito rápida na sociedade:
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O papel do professor amplia-se significativamente.
Do informador, que dita conteúdo, transforma-se em
orientador de aprendizagem, em gerenciador de
pesquisa e comunicação dentro e fora da sala de aula,
de um processo que caminha para ser semi-presencial,
aproveitando melhor do que podemos fazer na sala
de aula e no ambiente virtual (MORAN, 2001, p. 46).

que o educador tenha em mente seu papel de
mediador, já que ao trabalhar com as novas
tecnologias, as estratégias a serem utilizadas,
precisam estar coerentes com os novos
papéis educacionais, tais como o professor
ser o condutor e não mais o centro principal
na educação. Nesse sentido, o professor
além do mediador do conhecimento, de
estar auxiliando o aluno nas suas dúvidas, de
estar ali do lado do aluno aprendendo junto
com ele, é também incentivador e orientador
durante todo o processo (MASETTO, 2001).

As aulas podem se transformar em processos
contínuos de informação, comunicação
e pesquisa como meio para construir o
conhecimento entre o professor e alunos
participantes, ativos. A atitude inovadora
dos professores não está na detenção do
O docente tem que atuar dando ênfase
conhecimento de tecnologia, mas em seu uso,
no modo como vai se apropriar desses recursos a estratégias que favoreçam aprendizagem
para superar o ensino conteudista em direção a cooperativa, estabelecendo uma atmosfera de
uma formação integral (MORAN, 2001, p. 46). mútua confiança, envolvendo os aprendizes
num planejamento em conjunto com base nos
Ensinar e aprender está trazendo desafios diagnósticos de suas próprias necessidades.
tanto para o professor como para o aluno por ser É fundamental propor desafios, reflexões e
um processo em constantes transformações. situações-problemas, para construção do
Há informações demais, múltiplas fontes, conhecimento, tanto no sentido de dar um
visões diferentes de mundo. Educar hoje é significado pessoal às informações que se
mais complexo por que a sociedade também é adquirem, como no sentido de reorganizar um
mais complexa e também são as competências conteúdo produzindo conhecimento próprio,
necessárias para a vida em sociedade. As ajudando assim o aprendiz a entender, analisar,
tecnologias começam a estar mais ao alcance testar e corrigir os erros (MASETTO, 2001).
do estudante e do professor, que precisa
Para Assman (2004), percebe-se que para que
reaprender a ensinar, a estar com os alunos,
a orientar atividades, a definir o que vale a as tecnologias contribuam para a educação, é
pena fazer para aprender, junto ou separado. necessário um reconhecimento das diferentes
possibilidades que as tecnologia oferecem.
Segundo Masetto (2001) ainda não Além disso, deve-se destacar a valorização
se valorizou adequadamente o uso da do educador como agente capaz de medir e
tecnologia para tornar o processo de ensino- incentivar a utilização desses recursos para a
aprendizagem mais eficiente e eficaz. A construção do conhecimento.O surgimento de
utilização da informática com a finalidade de novas tecnologias expande-se e é encarado
obter resultados pedagógicos satisfatórios como desafio, sobretudo para os sujeitos
deve ter como base um ensino de qualidade, inseridos no processo de ensino e aprendizagem.
com a formação de profissionais, constante Dessa forma, é preciso empregar a tecnologia
avaliação e revisão, baseado na construção de maneira coerente, em que as técnicas
do pensamento, na mediação pedagógica, na sejam analisadas e selecionadas de acordo
aprendizagem colaborativa (MASETTO, 2001). com realidade e o objetivo da aprendizagem.
Assman (2004) afim que as características
As novas tecnologias inseridas em sala de
aula, se utilizadas de forma adequada, podem de evolução tecnológicas passam a afetar
servir como instrumentos eficazes no processo diretamente as formas da aprendizagem. O uso
de aprendizado. Para isso se faz necessário das novas tecnologias tem consequências já
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constatadas no desenvolvimento do potencial
cognitivo das pessoas quando oferece
versatilidade de iniciativas, escolhas, opções
seletivas e constatações de caminhos que
permitem estabelecer analogias direta com as
maneiras pela qual as ideias e os pensamentos
se foram no cérebro/ mente humano.

nossa forma de aprender. As novas tecnologias
têm um papel ativo e co-estruturante das
formas do aprender do conhecer. O processo
de aprendizagem não se baseia somente na
reinvenção, informação e personalização do
conhecimento, mais sim na construção de
um processo de organização e criatividade.
O caráter pluri-sensorial do conhecimento, o
pensar próprio e o conhecimento só emergem
APRENDÊNCIA: UM CONSTANTE
em sua dimensão vitalizadoras quando tem
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO, DE
alguma ligação com o prazer, levando à reflexão
ENSINAR E APRENDER DE FORMA
crítica, se auto-reforma, abrindo novas chances
COLABORATIVA
e novos desafios representando aberturas vitais
O fácil e rápido acesso à informação para efetivação de indivíduos críticos e pensantes
prosperou de forma surpreendente nas últimas (SANDBOTHE Apud ASSMANN, 1998, p. 101).
décadas transformando a relação comunicativa
O mundo se transforma em uma trama complexa
entre os seres humanos. Nossa sociedade,
desde o final do século XX já foi chamada de sistema aprendente e a palavra aprendência
de Sociedade da Informação, Sociedade começa a ser utilizada para tratar da criatividade,
do Conhecimento e atualmente vem sendo com outras palavras necessitamos ir além
chamada de Sociedade da Colaboração envolvendo o aprendente, pois somente com
(SANDBOTHE Apud ASSMANN, 1998, p. 101). indivíduos conscientes é possível transformar
uma sociedade, havendo possibilidade de
Nos últimos anos, a produção científica vem relacionar intimamente o potencial inovador
aumentando seu volume numa progressão do conhecimento com a essência criativa
jamais vista. O aumento do conhecimento da vida. Em meio a revolução tecnológica e
representa o uma ampliação do sistema seus desafios com relação ao tratamento das
de informação, mas também requerem sua informações na sociedade, Assman (1998),
reorganização, o que torna possível novas a partir de 1980 começa a utilizar o tempo
formas de ação e novos resultados. As “aprendência” para definir o estado perene
variedades da tecnologia e sua virtualidade de “estar em processo de aprendizagem”,
permitem estabelecer fronteiras e pré- em constante processo de construção, de
requisitos visando a transformação do próprio ensinar e aprender de forma colaborativa.

viver. Hoje o computador isolado deixou de
O termo aprendência se diferencia de
ser interessante, pois não permite o acesso à
aprendizagem
por ser mais utilizado junto à área
informação, nem a comunicação e interação:
de tecnologia da comunicação digital, faz com
Através da transversalidade, a internet constrói que o professor e aluno sejam eternos aprendente,
um tipo contemporâneo de razão, isto é, a razão pois estão em processo contínuo de troca de
transversal. Essa razão mostra que a racionalidade informações de vivências educativas que se
não é algo que se organiza hierarquicamente, movem por entre os vários conhecimentos. O autor
mas lateralmente. Com efeito, a tarefa da razão
afirma que chegou a hora de colocar em novas
transversal é mostrar que, na rede de informações da
internet, não exige algo como uma “verdade única” bases a própria questão do sujeito epistêmico
(SANDBOTHE Apud ASSMANN, 1998, p. 101). que revela níveis cognitivos emergentes. O
processo do conhecimento se transformando
As transformações proporcionadas na intrinsecamente em uma versatilidade de iniciativas,
comunicação levaram a transformações nas escolhas, opções seletivas e constatações
formas linguísticas e artísticas e também em de caminhos equivocados Assman (1998).
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Morin (2001) também afirma que a
comunicação não garante a compreensão,
a informação se for bem transmitida trará
compreensão de acordo com as ideias
estabelecida pelo professor, pois compreender
significa intelectualmente apreender em
conjunto. As instruções e organizações
empenhadas na educação devem torna-se
aprendentes e de acordo com a evolução da
tecnologia, inseri-la em seu contexto. Freire
(1996) deixa claro que o ensino não depende
exclusivamente do professor, assim como
aprendizagem não é algo apenas do aluno,
que é praticamente do mesmo processo de
construção da aprendizagem, existindo uma
interação entre alunos e professores, sendo um
trabalho colaborativo entre ambos: “[...] quem
ensina aprende ao ensinar, e quem aprende
ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 23).

A visão que estamos expondo contradiz
abertamente a concepção bastante comum
de que os sentidos seriam uma espécie
de janelas pelas quais os conhecimentos
entram “de fora” para dentro do organismo. O
pensador é quem cultiva um vivo interesse na
reconstituição dinâmica do próprio pensamento,
já que este somente poderá continuar vivo
se reconhecer os limites do mundo criado
por suas linguagens (FREIRE, 1996, p. 23).

O conhecimento aplicado ao contexto tem o
papel de mobilizar as vivências do indivíduo,
favorecendo o desenvolvimento do uso geral
da inteligência, estimulando o exercício da
criatividade e da busca de novos desafios.
Assmann (1998) menciona as contribuições
do assim chamado pensamento pós-formal,
que busca abordar certos aspectos que
rompem com as concepções reducionistas
de construção de conhecimento baseadas
apenas em relações lineares e causais.

Segundo Morin (2001) a educação do futuro
deverá ser universal, mais sempre centrada
nas condições humanas, avançando no
conhecimento das partes, sendo que a educação
ainda deverá ilustrar os princípios de unidade/
diversidade em todas as esferas, ou seja, a
educação deve ser aplicada de maneira única
levando o aluno a ser aprendente. O aprender
em rede e com a internet é um “aprenderturbinado”, seja no âmbito pessoal e social
quanto no âmbito profissional, pois permite
recorrer a muitas informações e processá-

É preciso substituir a pedagogia das
certezas e dos saberes pré-fixado por uma
pergunta, do melhoramento das perguntas
e do “acessamento” de informações. Tratar
de um necessário diálogo entre as distintas
áreas e disciplinas científicas, tendo como
questão principal a mudança de paradigma
epistemológico, o diálogo entre as ciências
será mais profundo se houver uma
Um dos aspectos mais fascinantes da era das transmigração de certos conceitos por meio
redes de informação é a transformação profunda das diversas disciplinas (FREIRE, 1996, p. 23).
do papel da memória ativa dos aprendentes
na construção do conhecimento, mediante o
O maior papel na aprendizagem continua
uso de memórias eletrônica hipertextual que sendo o estudo e as experiências do
podem ser consideradas uma espécie de aprendizado, pois o computador não é
prótese. Os aprendentes se veem confrontados uma ferramenta mágica e nesta nova fase
com uma situação profundamente desafiadora, as característica da evolução tecnológica
o recurso livre e criativo e essa ampla memória passaram a afetar diretamente a conformação
externa pode liberar energias para o cultivo dos modos do conhecimento e das formas da
de uma memória vivenciada autônoma aprendizagem. Ou seja, devemos buscar novas
e personalizada, com isso o aprendente formas de aprender, está ligado as diversidades
pode assumir o papel de verdadeiro gestor que o mundo atual nos oferece, mas para isso
dos seus conhecimentos, do seu processo precisamos estar empenhados para que essa
de aprendizagem (FREIRE, 1996, p. 23). aprendizagem possa ter sentidos para nós.
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las de modo adequado e rápido, facilitando
novas tecnologias, de fácil acesso, mais
informal, onde as pessoas se sentem sujeitos,
atores, do seu aprendizado (MORIN, 2001).
Segundo Assmann (2003) a internet permite
o estudo no horário mais conveniente, ou
possível para a pessoa, permite a busca
seletiva de informações que necessita naquele
momento, a combinação desta facilidades,
presente na internet, conduz a uma nova
forma de construção de conhecimento,
uma nova forma de aprendizado e a uma
relação mediana de construção seletiva
e cooperativa do conhecimento. É muito
importante apresentar novas tecnologias aos
professores, pois seu novo papel já não será
o da transmissão de saberes supostamente
prontos, mas o de mentores e instigadores
ativos de uma nova dinâmica pesquisaaprendizagem, pois o passo da informação
ao conhecimento é um processo relacional
humano, e não mera operação tecnológica.

(própria, dos outros e da matéria), saber que
existem diferentes escalas, as do micro e dos
macrocosmo, saber evitar a mesma norma,
o mesmo instrumento, o mesmo código, as
situações ou contextos diferentes.
Saber organizar (selecionar, classificando
em categorias): saber comprar, classificar,
selecionar, generalizar, codificar, abstrair...
Saber criar sentido (ancorar): ancorar
os conhecimentos que recolheu em sua
experiência, criando sentido para se autoestruturar.
Saber escolher (decidir, se engajar): entrar
em relação com o próprio sistema de referência
para construir o eixo que liga seu contexto a
finalidade e valores desejados. Necessidade
de construir e investir num projeto social.

Saber inovar (imaginar, criar, diferenciar):
saber prolongar o que foi observado, percebido,
escolhido. Criar, acolher o inesperado, saber
Cabe ao educador manter-se pesquisando, diferenciar, enriquecendo aquilo que já está
assim seu ensino dará margem ao debate pronto.
e questionamentos, é necessário que o
professor possua a autonomia de realizar
Saber trocar (entrando em reciprocidade):
suas tarefas de maneira a ser aberto para saber tomar posição, se abrir para a realização
compreender os questionamentos de seus social, para a reciprocidade. Exprimir-se pela
alunos, dando liberdade para momentos linguagem, gesto, olhar, corpo... Expressão
de prazer. ”Não há ensino sem pesquisa e criada e amadurecida, e destinada ao outro.
pesquisa sem ensino” (FREIRE, 1996, p.29). Abrindo caminho para autonomia, construída
por meio de um trabalho de fora para dentro.
Fabre (2004) afirma que o ato de aprender A autonomia se constrói por um trabalho fora e
se estrutura, é um processo contínuo de dentro e se manifesta e se estrutura através de
transformação. Para construir a autonomia três saber-fazeres, a partir daqui é o aprendente
Fabre (2004) destaca que a necessidade que está no comando.
de construir os saberes nas etapas que se
atualizam as potencialidades do aprendente:
Saber compreender: capacidade de entrar
em relação, de construir a troca, de refletir.
Saber descobrir (contextualizar) aptidão para
utilizar os órgãos sensoriais: olhos, ouvidos,
Saber integrar: saber acolher, englobar, o
corpo, para construir referência do mundo, que exige um sentido profundo do conjunto, da
contextualizar.
globalidade do real.
Saber reconhecer as leis do vivo (respeitar
Saber comunicar-se: representar o saber-Ser
a lógica do vivente): saber ler a complexidade (FABRE, 2004).
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Quando o saber-trocar for estruturado,
está aberto o caminho para autonomia,
que segundo sua etimologia, se refere à
gestão de si mesmo. O papel do professor
é acompanhar o aprendente em sete etapas,
correspondem à sua descoberta do meio
ambiente e na exploração de suas próprias
capacidades de troca com esse ambiente,
em seu percurso em direção à autonomia, ou
seja, em direção ao momento em que ele será
capaz de gerir a si mesmo (FABRE, 2004).

apenas novas formas de acesso à informação,
mais também novas maneiras de ler e escrever,
novas formas de conhecimento, um novo
letramento. As diferentes tecnologias de escrita
criam diferentes letramentos (SOARES, 2002).

Enfatizando a ideia de que diferentes
tecnologias de escrita geram diferentes estados
ou condições naquele que fazem uso dessas
tecnologias, em sua prática de leitura e de
escrita, diferentes espaços de escrita e diferentes
mecanismos de produção, reprodução e difusão
Moran (2001) afirma que o conhecimento se da escrita resultam em diferentes letramentos.
dá através dos processos de interação e de
comunicação. Para conhecermos precisamos
As crianças na faixa de 0 a 6 anos,
ter uma série de selecionadas informações, interessam-se pelas tecnologias e aprendem
depois disso vamos formando nossos com elas, quando lhe é possibilitado o acesso
conhecimentos. Mas é através da comunicação ao computador, a televisão, ao videocassete,
aberta e confiante que desenvolvemos aos livros e outros. Especificamente, o uso do
continuamente processo de aprofundamento computador, bem como os livros, estimulam o
dos níveis de conhecimento, tanto pessoal, interesse das crianças pela linguagem escrita,
como comunitário ou social. A interiorização já que as letras e os ícones representam signos
fica responsável pela nossa compreensão que elas necessitam desvendar e se aprimorar,
completa dos conhecimentos, pois é ele que para melhor utilizar tais mídias (SOARES, 2002).
faz com que processamos uma síntese pessoal,
de reelaboração de tudo o que captamos
O computador, portanto pode ser usado
por meio da interação (MORAN, 2001). como um instrumento estimulador resultando
na busca da apreensão da linguagem
Atualmente surge um novo espaço de escrita: escrita inserida numa prática constituída
a cibercultura (espaço eletrônica virtual), socialmente. A tecnologia da escrita está
ou seja, a tela do computador. A escrita tão profundamente internalizada em nós
na tela possibilita a produção de um texto que nos tornamos incapazes de separá-la
diferente daquele que é produzido no papel, de nós mesmos, e assim não conseguimos
o texto na tela o hipertexto, caracterizado pelo perceber sua presença e influência. Letramento
multilinearidade, e multi-seqüencialidade de junto com as tecnologias desempenha
possibilidade pelos nós e links sem que haja um papel de organização e reorganização
uma ordem pré-estabelecida (MORAN, 2001). desse estado ou condição incluindo as
tecnologias de escrita entre as tecnologias
Sendo o hipertexto dinâmico sempre em intelectuais, responsáveis por gerar estilos
movimento, sem limite para nossa imaginação, de pensamentos diferentes (SOARES, 2002).
navegamos nas múltiplas vias que o texto novo
O educador tem que ter consciência
se abre, em dimensões que podem compor que ao começar o seu trabalho é
e recompor a cada leitura. O hipertexto é necessário ter conhecimento de seu aluno
construído pelo leitor no ato mesmo da leitura, e realizar um planejamento focado no
optando entre várias alternativas propostas, é ele desenvolvimento das etapas do saberquem define o texto, sua estrutura e seu sentido. aprender, de forma progressiva e contínua.
Segundo Soares (2002) a tela do computador
como espaço da escrita e de leitura traz não
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos constatar ao longo deste trabalho, que quando a telemática é utilizada no processo da aprendência pode promover estímulos e interações sociais, ativando e estimulando o
aluno, em vários sentidos ao mesmo tempo. Entretanto isto só ocorre quando há uma integração da telemática com o objeto de estudo, mediada por intervenções pontuais do professor.
O professor não é o dono da verdade absoluta, mas o interlocutor privilegiado que incita, questiona e provoca reflexões. E deve estar preparado para desenvolver competências tais como: promover o desenvolvimento de projetos cooperativos, estar aberto a aprender a aprender, dominar recursos tecnológicos, desenvolver um processo de reflexão na
prática e sobre a prática, reelaborando teorias que orientem sua atividade de mediação.
A telemática possibilita a circulação da informação com enorme rapidez. Desta forma, se constitui em um instrumento a mais para auxiliar professores e alunos, em na busca de informação, oportunizando uma aprendizagem significativa, em que o professor atua
como mediador e o aluno como sujeito ativo na construção de sua própria aprendizagem.
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OS TRABALHOS LÚDICOS PEDAGÓGICOS
PARA ALUNOS INICIANTES DO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: Este artigo tem como ponto de partida a valorização do ato de brincar na infância, pois é um exercício espontâneo em que a criança expõe seus sentimentos e suas sensações, é um momento onde a fantasia e o imaginário podem assumir a função criadora. A
atividade lúdica educativa nos anos iniciais do Ensino Fundamental é relevante no ensino de
matemática, por ser produtivo e agradável aos alunos nessa faixa etária. Cabe ao professor
motivá-los para que o ensino e aprendizagem cumpram seu propósito que é educar e despertar o gosto pela matemática. Quando a criança percebe que na escola também se brinca, ela se sente mais segura, pois é um ambiente pensado nela e isso a torna especial.
Dado o exposto que este trabalho tem por objetivo geral demonstrar a importância dos jogos e brincadeiras no Ensino Fundamental e suas contribuições para a formação da criança em forma geral. A revisão de literatura no num período de 1980 até o momento atual.

Palavras-chaves: Facilitadores de Aprendizagem; Mediação Docente; Jogos Lúdicos; Matemática.
590

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como ponto de partida apresentar a valorização da matemática de maneira lúdica nos anos iniciais do ensino fundamental e entende que a escola deve envolver
o aluno através de recursos lúdicos como jogos e brincadeiras, pois eles poderão trazer
mais apreço pela escola e a criança passa a sentir prazer em frequentá-la, já que ela poderá se
identificar com o espaço. Se a família e a escola num esforço conjunto, apoiarem-se umas nas
outras, o beneficiado será o aluno e seu crescimento harmonioso e nesse sentido a construção
educativa tende a ser mais favorável. Pode-se notar que o desenvolvimento da criança ocorre
necessariamente por meio das interações sociais que essa mantém com os outros e com os
objetos do conhecimento. Por isso é que a função mediadora do professor é tão importante nessa relação entre ambos e entre todos na sala de aula. Quando houver essa troca de identidade,
haverá, então, confiança do aluno em se apoiar na figura do professor e os resultados didáticos
serão promissores. A partir daí, estabelece-se a segurança necessária para que o professor
possa observar seu aluno com maior profundidade, percebendo seus sentimentos, entendendo
suas dificuldades, explorando suas aptidões, conhecendo suas fantasias, descobrindo sua imaginação.
O presente trabalho justifica-se pela utilização do lúdico como ferramenta pedagógica, para o
ensino de matemática inicial do Ensino Fundamental é um caminho que pôde-se trilhar a fim de
oferecer melhores e mais fácies condições para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem.
Na medida em que a criança vai se desenvolvendo fisicamente as brincadeiras vão tomando
uma dimensão mais socializadora e com isso pode-se ao mesmo tempo numa atividade comum
extrair inúmeros benefícios.
Esta pesquisa teve por objetivo mostrar a importância de recursos didáticos lúdicos para facilitar os conhecimentos matemáticos por meio de jogos e brincadeiras apropriadas para atrair
os alunos conforme a faixa etária. Diante das evidências, pergunta-se: Qual a importância dos
jogos e brincadeiras na fase inicial do Ensino Fundamental para a aprendizagem da Matemática?
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AS RELAÇÕES DOS JOGOS E
BRINCADEIRAS

envolvê-las em atividades através de fábulas,
teatrinho, música, dança, contos de fada e
outros. Já na fase de alfabetização e letramento
Quando a criança inicia num ambiente propriamente dita, o aluno se encontrará
escolar do Ensino Fundamental, toda sua neste momento, assim como no momento
bagagem afetiva vem projetada através de seus de reconhecer os valores matemáticos.
familiares e do contato que teve na Educação
Infantil, caso tenha cursado. A inteligência Jogos de Regras - Começam a se manifestar entre
os quatro e sete anos e se desenvolvem entre os
emocional vai favorecer essa criança para que sete e os doze anos. Aos sete anos a criança deixa
diante de situações negativas, ela consiga o jogo egocêntrico, substituindo-o por uma atividade
alternativas viáveis para suas frustrações. mais socializada onde as regras têm uma aplicação
Friedmann (2003) diz que o ambiente escolar efetiva e na qual as relações de cooperação entre
os jogadores são fundamentais. No adulto, o jogo de
vai associar-se ao desenvolvimento da criança.
Nesta categoria o jogo pode ser de ficção
ou de imitação, tanto no que diz respeito
à transformação de objetos quanto ao
desempenho de papéis. A função do jogo
simbólico consiste em assimilar a realidade. É
através do faz de conta que a criança realiza
sonhos e fantasias, revela conflitos interiores,
medos e angústias, aliviando tensões e
frustrações. O jogo simbólico é também um
meio de auto expressão: ao reproduzir os
diferentes papéis (de pai, mãe, professor, aluno
etc.), a criança imita situações da vida real.
Nele, aquele que brinca dá novos significados
aos objetos, às pessoas, às ações, aos fatos
etc., inspirando-se em semelhanças mais ou
menos fiéis às representadas. Dentro desta
categoria destacam-se os jogos de faz
de conta, de papéis e de representação
(estas denominações variam de um autor
para outro) (FRIEDMANN, 2003, p. 56).
Sendo assim, para apresentar um momento
imaginário ao aluno, é preciso que o ambiente
esteja de acordo com essa proposta. Então,
o professor deverá favorecer um espaço
acolhedor onde a criança se identifique com ele
e possa se sentir segura, feliz
e engajada na brincadeira.
A autora Friedmann (2003)
ainda afirma que os jogos
simbólicos nessa idade são
facilitadores em que a criança
se solta por imitação ou por
vivência de algo, podendo
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regras subsiste e se desenvolve durante toda a vida
por ser a atividade lúdica do ser socializado. Há dois
casos de regras: - regras transmitidas - nos jogos que
se tomam institucionais, diferentes realidades sociais,
se impõem por pressão de sucessivas gerações
(jogo de bolinha de gude, por exemplo); - regras
espontâneas - vêm da socialização dos jogos de
exercício simples ou dos jogos simbólicos. São jogos
de regras de natureza contratual e momentânea. Os
jogos de regras são combinações sensório motoras
(corridas, jogos de bola) ou intelectuais (cartas, xadrez)
com competição dos indivíduos e regulamentados por
um código transmitido de geração a geração, ou por
acordos momentâneos (FRIEDMANN, 2003, p. 56).
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O aluno vai participar das atividades sem
perceber que tem fins pedagógicos, o jogo
e a brincadeira na escola tem a finalidade
da aprendizagem, porém de uma forma mais
criativa e envolvente para a idade deles.
Conforme pontua em:
O brincar “aberto”, aquele que poderíamos chamar
de a verdadeira situação de brincar, apresenta uma
esfera de possibilidades para a criança, satisfazendo
suas necessidades de aprendizagem e tornando mais
clara a sua aprendizagem explícita. Parte da tarefa
do professor é proporcionar situações de brincar
livre e dirigido que tentem atender às necessidades
de aprendizagem das crianças. Neste papel, o
professor poderia ser chamado de um iniciador e
mediador da aprendizagem (MOYLES, 2002, p.36-37).

Dessa forma, a criança aprende muito no ato de
brincar, para ela é uma atividade enriquecedora,
é na infância que a mesma faz descobertas
no plano social e funcionamento da vida em
sociedade. Brincando a criança consegue se
expressar e assim ampliando suas habilidades
e conquistas. Seguindo nas palavras de:
Na educação, a brincadeira funciona como uma
vivência ou uma simulação de experiências e
conteúdo, aproximando-os do universo dos alunos.
Independentemente da idade dos participantes, as
brincadeiras criativas resgatam o caráter lúdico, o
prazer, a alegria, o poder de imaginar e criar próprios
do ser humano (HAETINGER; HAETINGER, 2008,
p.94).

Os jogos e brincadeiras favorecem o modo de
articular estratégias de defesa, quando o aluno
se depara com um problema, o ato de brincar
contribui com o crescimento intelectual, afetivo
e psicológico. A informalidade da brincadeira a
torna atrativa para a criança, o professor pode
inserir um conteúdo que achar oportuno sem que
a mesma perceba e assim não sentirá cobrada.
A brincadeira com objetivo definido é um recurso
valioso, pois explora-se o imaginário de forma
sutil. A criança explora o desconhecido de modo
informal e prazeroso. De acordo com Winnicott
(1975, p.80), “É no brincar, e somente no brincar,
que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo
e utilizar sua personalidade integral, e é somente
sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu”.
Assim sendo, a escola deve estar atenta na
forma como está se desenrolando a brincadeira,
se de maneira orientada e pensada previamente,
ou de forma displicente e inconsequente. O
professor precisa ter em mente sua meta e
as necessidades de seus alunos, não pode
perder o foco e a direção da aprendizagem.
Para a criança brincar, mesmo na escola, não
precisa necessariamente do brinquedo. É natural
que o aluno brinque de esconde-esconde, por
exemplo, ou outra brincadeira qualquer utilizando
apenas seu corpo. Porém, o brinquedo traz
uma bagagem diferente, um novo momento,
uma nova abertura, já que cada criança pode
enxergá-lo para uma finalidade e fazer sua própria
descoberta. O brinquedo tem seu teor individual
dentro da coletividade, tem um olhar diferenciado,
porque cada criança traz sua vivência ao usálo para brincar. Mais uma vez o professor
tem que estar atento nessas construções
dos alunos, observar, avaliar, opinar e até
brincar junto, fazer parte do crescimento dela.
O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais
de exercício sensório-motor e de simbolismo, uma
assimilação do real à atividade própria, fornecendo a
este seu alimento necessário e transformando o real em
função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os
métodos ativos de educação das crianças exigem todos
que se forneça às crianças um material conveniente,
a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as
realidades intelectuais que, sem isso, permanecem
exteriores à inteligência infantil (PIAGET, 1995, p.160).
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Dessa maneira a criança se identifica com
a brincadeira e tendo a certeza que em sua
escola também se brinca, ela sentirá prazer
em voltar, pois lá se constrói também sua
expressão, sua identidade. A ludicidade tem
o poder de transportar a criança para esses
locais agradáveis em que as crianças se
sentem bem e vai consolidar com o tempo
uma aprendizagem mais sadia. O lúdico faz
um laço entre o imaginário e o mundo real. O
jogo faz o vínculo do abstrato para o concreto.
A grande importância do jogo para o desenvolvimento
da personalidade da criança reside no fato de que os
processos psíquicos se elevam a uma escala superior
graças ao desenvolvimento de sua personalidade e sua
consciência. No jogo a criança toma consciência de si
mesma, aprende a desejar e a subordinar o seu desejo,
seus impulsos afetivos passageiros e suas ações a um
determinado comportamento (FANTIN, 2000, p. 45).

Alguns jogos e as brincadeiras estabelecem,
por suas regras, trocas, enfrentamentos,
distribuições, transações, esses fatores são
importantes organizadores das relações
psicológicas e emocionais. A autora esclarece
que:

O educador, ao elaborar sua proposta de trabalho, deve
reconhecer neste veio de fantasia e imaginação que
é a brincadeira também um espaço de investigação
e construção de conhecimentos. Brincando com
quantidades, com diferentes tipos de linguagens, com os
elementos da natureza e da cultura as crianças estarão
se relacionando de maneira adequada e prazerosa
com muitas áreas do conhecimento. Assim sendo, o
jogo e a brincadeira envolvem um universo que “fala”
e se utiliza de diversas linguagens: o canto, a dança, o
gesto, a expressão, a fala, o olhar, a arte, a pintura e
tantas outras construções em que a criança expressa
a rica complexidade de seu imaginário. E considerado
esse universo pluridimensional e suas múltiplas
possibilidades, entendemos que a brincadeira na escola
possui o múltiplo aspecto de servir ao desenvolvimento
e ao resgate da cultura (FANTIN, 2000, p.100).

Métodos mecânicos e abstratos são
desaconselháveis por especialistas, o professor
seguindo uma disciplina muito rígida em que
mal dá abertura à criança de poder falar, é
um método de ensino retrógrado, pois as
aulas passam a ser entediantes, cansativas e
desestimulantes. Não há mais lugar na escola
onde o aluno não interage, lugar onde só
prevalece a voz do professor. Nesses moldes,
o aprendizado não ocorre de forma natural,
chega a ser assustador. Nas palavras da autora:
Se os educadores tivessem uma pergunta, poderiam
estar mais atentos às suas crianças, identificando e
lendo os sinais reveladores de verdade que os adultos
nem sempre podem ou querem ouvir, o que poderia
significar a permissão para que outras linguagens
lhe falem, inclusive utilizando lógicas outras que
não a sua somente. E uma dessas linguagens
pode ser a brincadeira (FANTIN, 2000, p.231).

O Ensino Fundamental inicial cumpre
seu papel quando o ato de brincar e jogar
fora uma realidade no contexto escolar. O
lúdico é um recurso didático que merece
todo respaldo por parte dos professores, já
que o aluno pode conhecer oportunidades
provocadoras e inquietantes que levam
à inteligência, criatividade e motricidade.
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O GOSTO PELO TRABALHO LÚDICO
O brincar na infância deve-se ser extremamente
valorizado, pois trazem numa relação natural
vários resultados positivos onde com isso a
criança consegue extravasar suas tristezas e
alegrias, angústias e entusiasmos, passividades
e agressividades, onde encontra seus
momentos de criação e dá vazão ao imaginário.
O corpo e o movimento são elementos relevantes
para a socialização e a aprendizagem das crianças,
desde seus primeiros anos de vida. O desenvolvimento
motor infantil está vinculado ao corpo, ao movimento
e ao desenvolvimento integral do homem, podendo
ser observado a partir das interações entre nossa
biologia, nosso comportamento, as tarefas que
realizamos e as condições do ambiente em que
vivemos (HAETINGER e HAETINGER, 2008, p.17).

Vê-se que a ludicidade é uma necessidade
do ser humano em qualquer idade, mas
principalmente na infância com o objetivo de
desenvolver as potencialidades da criança. A
função lúdica completa a criança, dá prazer
as atividades. Como a coloca autora em:
O ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir um
aspecto significativo e afetivo no curso do desenvolvimento
da inteligência da criança, já que ela se modifica de ato
puramente transmissor a ato transformador em ludicidade,
denotando-se, portanto em jogo (CARVALHO,1992, p.28).

Dessa forma, o professor apropria-se com
uma utilidade muito importante nesse processo
escolar, porque ele direciona a aprendizagem
dos alunos. Na verdade, ele é um mediador
que vai facilitar o ensino dos alunos através
de atividades lúdicas. As brincadeiras
são válidas, pois elas é que introduzem
a ideia de regras de boa convivência, de
respeitar os limites, de questões sociais.
O professor deve ser um elemento integrante das
brincadeiras, ora como observador e organizador,
ora como personagem que explicita, questiona e
enriquece o desenrolar da trama, ora como elo entre
as crianças e o conhecimento. E, como elemento
mediador entre as crianças e o conhecimento, o adulto
deve estar sempre junto as primeiras, acolhendo
suas brincadeiras e auxiliando-as nas suas reais
necessidades na busca por compreender e agir sobre
o mundo em que vivem (WAJSKOP,1999, p.38).

595

O brincar sempre existiu, o que muda é a
forma de brincar, os brinquedos, no contexto
histórico em si e a maneira de se comunicar.
A título de ilustração, pode-se recordar que em
tempos atrás as crianças brincavam livremente,
pois tinham mais espaço e a violência urbana
era menor. No plano atual, as crianças já
não têm a mesma liberdade, mesmo as que
moram em pequenas cidades. A forma de
viver vai mudando e os costumes também.
A brincadeira, na perspectiva sócio histórica e
antropológica, é um tipo de atividade cuja base genética
é comum à da arte, ou seja, trata-se de uma atividade
social, humana, que supõe contextos sociais e culturais,
a partir dos quais a criança recria a realidade através
da utilização de sistemas simbólicos próprios. Ao
mesmo tempo, é uma atividade específica da infância,
considerando que, historicamente, esta foi ocupando um
lugar diferenciado na sociedade. Esta última, por seu lado,
desenvolveu-se do ponto de vista tecnológico e de suas
relações sociais, estabelecendo padrões simbólicos de
compreensão e (re) criação de si própria, através do
desenvolvimento da arte e da cultura, cujos instrumentos
são apropriados pelos adultos (WAJSKOP,1999, p. 28).

Dessa maneira, o professor precisa observar
se as atividades que o aluno já consegue
fazer sozinho e as realiza com ajuda de
um adulto, e outras com de um colega. A
relação de dependência vai acabando aos
poucos em razão da maturidade da criança.
O jogo é considerado uma atividade lúdica que
tem valor educacional, a utilização do mesmo
no ambiente escolar traz muitas vantagens para
o processo de ensino aprendizagem, o jogo é
um impulso natural da criança funcionando,
como um grande motivador, é através do jogo
obtém prazer e realiza um esforço espontâneo e
voluntário para atingir o objetivo, o jogo mobiliza
esquemas mentais, e estimula o pensamento,
a ordenação de tempo e espaço, integra várias
dimensões da personalidade, afetiva, social,
motora e cognitiva. A prática de brincadeiras
e jogos no Ensino Fundamental desenvolvem
as atividades escolares, as crianças sentemse mais prazer em ir à escola e bem-estar.
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A brincadeira pode ser um espaço privilegiado de
interação e confronto de diferentes crianças com
diferentes pontos de vista. Nesta experiência elas
tentam resolver a contradição da liberdade de brincar
no nível simbólico em contradição do ás regras por
elas estabelecida, assim como o limite da realidade
ou das regras do próprio jogo aos desejos colocados.
Na vivência desses conflitos, as crianças podem
enriquecer a relação com seus coetâneos, na direção
da autonomia e cooperação, compreendendo e agindo
de forma ativa e construtiva (WAJSKOP,1995, p. 28).

O brincar possui o encantamento de tornar
a escola um local em que o conhecimento
pode ser alcançado de maneira que traz satisfação à criança, pois busca no lúdico suas
atividades, nas relações afetivas, no contato
com os outros colegas da mesma idade. Os
laços sociais que se criam nos jogos e brincadeiras são previsíveis, pois além da amizade
de nascem, as crianças vão se aproximando
por afinidade e o convívio pode até ultrapassar
a escola, chegando a ter contato fora dela. As
crianças interagem e cruzam ideias enquanto
realizam atividades juntas. Nesse aspecto, é
importante o professor provocar ações em que
os alunos troquem sempre suas informações
entre as diversas culturas existentes em sala
de aula. Como assegura a pesquisadora em:
O brincar é a atividade principal do dia a dia para as
crianças. Pois neste momento a criança toma decisões,
expressar sentimentos, valores, conhece a si, os
outros e o mundo, repete ações prazerosas, partilhar
brincadeiras com o outro, expressa sua individualidade e
identidade, explorar o mundo dos objetos, das pessoas,
da natureza e da cultura para compreendê-lo, usar o
corpo, os sentidos, os movimentos, as várias linguagens
para experimentar situações que lhe chamam a atenção,
solucionar problemas e criar. Mas é no plano da
imaginação que o brincar se destaca pela mobilização
dos significados. Enfim, sua importância se relaciona
com a cultura da infância que coloca a brincadeira
como a ferramenta para a criança se expressar,
aprender e se desenvolver (KISHIMOTO,2002, p.11).

Para as crianças, absorvem a realidade
imaginária do mundo que criaram, ou seja,
elas inventam algo e vivem-no como se fosse
verdadeiro. A função lúdica é o ato sendo gerado
pela criança, naquele momento de ludicidade
normalmente ela está representando o a função

de um adulto. A autora complementa que:
Brincar é imaginar e comunicar de uma forma específica
que uma coisa pode ser outra, que uma pessoa pode
ser um personagem, que uma criança pode ser um
objeto ou um animal, que um lugar faz-de-conta que
é outro... brincar é manipular o sentido da palavra,
dos sentimentos e da realidade, tendo consciência de
que é uma simulação. Brincar é construir e construirse numa linguagem. Brincar é, portanto, uma atividade
imaginativa e interpretativa (WAJSKOP,1995, p. 81).

Assim sendo, no que diz respeito ao processo
de desenvolvimento cognitivo, um brinquedo só
tem sua razão de ser se a criança o entender,
caso contrário ele não surtirá o efeito desejado.
Um objeto, um brinquedo, uma brincadeira, um
jogo só terá o efeito esperado pelo professor,
se provocar interesse na criança. Para Moyles
(2002, p. 36), a criança tem que ter oportunidade:
De brincar, escolher, perseverar, imitar, imaginar,
dominar, adquirir competência e confiança; -de adquirir
novos conhecimentos, habilidades, pensamentos e
entendimentos coerentes e lógicos; -de criar, observar,
experimentar, movimentar-se, cooperar, sentir, pensar,
memorizar e lembrar; -de comunicar, questionar,
interagir com os outros e ser parte de uma experiência
social mais ampla em que a flexibilidade, a tolerância
e a autodisciplina são vitais; -de conhecer e valorizar a
si mesmo e as próprias forças e entender as limitações
pessoais; -de ser ativo dentro de um ambiente seguro
que encoraje e consolide o desenvolvimento de
normas e valores sociais (MOYLES, 2002, P. 36).

Com base nestes conceitos, o ato de brincar
pode também ser uma ferramenta facilitadora
tanto na aprendizagem quanto na socialização e
afetividade da criança. Friedmann (2003, p.68)
menciona que “A oportunidade de a criança
expressar seus afetos e emoções através do
brincar só é possível num ambiente e espaço
que facilitem a expressão. A tarefa de criar
essas condições, no entanto, é de professor”.
Assim, o professor deve olhar para o lúdico
como um recurso fantástico na educação
das crianças, desde que seja significativa
e intrigante, pois o ato de brincar, é algo
especial para os pequenos. E quando o
aluno interage com o seu colega, com
o professor e conversa consigo mesmo.
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O PROFESSOR NAS AULAS DE
MATEMÁTICA
A descontração que a brincadeira
proporciona, a criança pode se sujeitar às
regras vivenciadas, como também pode opinar,
ajudar criar outras conforme a necessidade dela
e a do grupo. A brincadeira também serve para
entender certas convenções em sociedade,
já que a criança ao brincar imita o adulto.

Nesse sentido, pode-se perceber o quanto
o professor deve estar envolvido com a
ludicidade para que o aluno possa absorver
também o mesmo entusiasmo didático. O
professor deve a todo momento ser um
incentivador do crescimento do aluno.
Haetinger e Haetinger (2008) falam que a
evolução da criança vai depender também
do afeto envolvido no espaço escolar, pois
somente assim ela vai acreditar nas atitudes
do adulto/professor. Tem que se estabelecer
uma relação de confiança entre ambos.

Nesse momento de descontração para a criança
em que ela está brincando, porém, criando, o
professor deve observá-la muito, ficar atento
ao seu comportamento, para saber como está Brincando a criança constrói momentos para a
seu desenvolvimento e seu amadurecimento. resolução de problemas e tomar decisões que vão além
Organizada em torno da brincadeira, a escola
de Educação Infantil pode cumprir sua função
pedagógica, ampliando o repertório vivencial
e de conhecimentos das crianças, rumo à
autonomia e a cooperação [...] A garantia
de espaço da brincadeira na pré-escola é a
garantia de uma possibilidade de educação da
criança em uma perspectiva criadora, voluntária
e consciente (WAJSKOP, 1999, p.104).
Friedmann (1996) se apoia em Piaget (1995)
ao estruturar as fases lúdicas. Piaget (1995)
assegura que:
Educar é adaptar a criança a um ambiente social
adulto, em outras palavras, é mudar a constituição
psicobiológica do indivíduo em termos da totalidade
das realidades coletivas às quais a comunidade
conscientemente atribuir certo valor. Há, portanto, dois
termos na relação construída pela educação: por um
lado o indivíduo em crescimento: por outro os valores
sociais, intelectuais e morais nos quais o educador está
encarregado de iniciar o indivíduo (PIAGET, 1995, p. 6).

do comportamento habitual de sua idade, pois busca
soluções para transformar a sua realidade. Na brincadeira,
seus sonhos e desejos podem ser facilmente realizados,
quantas vezes querer, criando e recriando as situações
que ajudam a satisfazer algum desejo presente em seu
mundo infantil. Brincar estimula os reflexos perceptivos,
motores, intelectuais e sociais da criança ajudam
- a conhecer a si mesma e a explorar suas próprias
emoções (HAETINGER; HAETINGER, 2008 p.34).

O ato de brincar e a brincadeira são práticas
educativas que podem se explorar questões
coletivas e individuais. Não se aprende quando
o professor determina, cada aluno tem seu
ritmo e sua história de vida. Essa significação
lúdica quando bem orientada pelo professor,
pode render ótimos resultados no ensino de
matemática, já que envolve o crescimento
das habilidades de raciocínio, concentração,
resolução de problemas. Como assegura o:
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Finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o
desafio genuíno que eles provocam no aluno, que
gera interesse e prazer. Por isso é importante que
os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo
ao professor analisar e avaliar a potencialidade
educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular
que se deseja desenvolver (BRASIL,1997, p. 48).

O autor complementa dizendo que “o
jogo permite a abstração, a reflexão, a
liderança, a negociação e a autonomia e é
exatamente neste nível que se baseia esta
proposta de trabalho” (ALMEIDA,1990, p.54).
Toda atividade lúdica que envolve os jogos,
deve ter um direcionamento, como:
Essa é a única jogada possível? Se houver outras
alternativas, qual escolher e por que escolher esta
ou aquela? Terminado o jogo, quais os erros e por
que foram cometidos? Ainda é possível resolver
o problema ou vencer o jogo, se forem mudados
os dados ou as regras? (BORIN, 1995, p. 10).

Vale acrescentar que os jogos possibilitam
condições do aluno observar algo que difere
de seu modo de pensar e, assim, aprende
a ouvir opiniões diferente da dele. Uma
jogada dentro de um trabalho lúdico com
Como se vê, o aluno vai aprendendo
regras pode viabilizar condições do aluno naturalmente que cada etapa do jogo requer
desenvolver melhor o raciocínio dedutivo atenção e respeito às regras, fazendo com que
que são meritórios no ensino de matemática. ele pense antes de agir, a escolher melhores
estratégias para ter êxito em sua jogada a fim de
No período inicial do Ensino Fundamental, vencer. “As regras dos jogos devem ser simples
é relevante que o professor se prepare para e o jogo se torna mais interessante à medida
jogar junto com os alunos, pois criam-se que os estudantes começam a criar estratégias
elos de amizade e empatia tão importantes elaboradas e se aprimoram na antecipação
para o entrosamento escolar. De acordo com das jogadas” (SMOLE et al, 2004, p.59).
Smole et al (2004, p. 59), o jogo “ele leva a
criança a buscar soluções originais, como
Por essa razão, as normas do jogo têm
deve acontecer na resolução de problemas”. que ser muito bem explicadas pelo professor,
É justamente nessa fase que o aluno tende a pois o aluno vai desenvolver habilidades
começar a entender as funções matemáticas. de pensamento importantes para ajudá-lo a
resolver seus problemas. Ele vai pensar em seus
O trabalho lúdico vem auxiliar que o aluno limites possíveis em cada partida e aprender
perceba como é importante saber ouvir e a conhecer seu colega diante de uma jogada,
respeitar posições distintas, tornando-se por isso vai ter que ter iniciativa e confiança
democrático em sua visão. “O jogo será o em si mesmo. Os jogos levam ao pensamento
ponto de partida para preparar o aluno para matemático por sua eficiência em compreender
lidar com questões abstratas que exijam as instruções, direcionar o modo de agir,
reflexão e inteligência além da elaboração aprender a deduzir diante de situações adversas.
de estratégias e de soluções para as Nesse sentido, compartilha-se as ideias de:
situações problemas” (ALMEIDA,1990, p.52).
Essa ferramenta pedagógica vem favorecer
que o aluno faça relação de sua vida com o
aprendizado, tendo independência de entender
os dados, levantar hipóteses, refletir e deduzir
algo desde que seja contextualizado. Dessa
forma, o aluno vai adquirindo confiança e
passa o dominar o conhecimento abstrato.

Nos jogos de regras, os jogadores estão, não apenas
um ao lado do outro, mas juntos. As relações entre eles
são explicitadas pelas regras do jogo. O conteúdo e a
dinâmica do jogo não determinam apenas a relação
da criança com o objeto, mas também suas relações
em face a outros participantes do jogo [...]. Assim,
o jogo de regras possibilita o desenvolvimento das
relações sociais da criança (MOURA,1995. p.26).
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Todo esse envolvimento pode trazer aos
alunos grandes benefícios como:
• O aluno demonstra para seus colegas e professores
se o assunto foi bem assimilado; • Detectar os alunos
que estão com dificuldades reais; • Competição entre as
crianças, pois almejam vencer e para isso aperfeiçoamse e ultrapassam seus limites; • No desenrolar de um
jogo observa-se que o aluno se torna mais crítico, alerta
e confiante, expressando o que pensa, elaborando
perguntas e tirando conclusões sem necessidade da
interferência ou aprovação do professor; • Permite
que o aluno não tenha medo de errar, pois o erro é
considerado um degrau necessário para se chegar a
uma resposta correta; • A criança se empolga com
o clima de uma aula diferente, o que faz com que
aprenda sem perceber (GROENWALD, 2002. p.2).

É muito bom esclarecer que na escolha
dos jogos, o professor deve atentar-se para:
• Não tornar o jogo algo obrigatório; • Escolher
jogos em que o fator sorte não interfira nas jogadas,
permitindo que vença aquele que descobrir as melhores
estratégias; • Utilizar atividades que envolvam dois ou
mais alunos, para oportunizar a interação social; •
Estabelecer regras, que podem ou não ser modificadas
no decorrer de uma rodada; • Trabalhar a frustração
pela derrota na criança, no sentido de minimizá-la; •
Estudar o jogo antes de aplicá-lo, o que só é possível,
jogando (GROENWALD, 2002. p.3).

Fica evidente que os jogos têm uma função
especial na vida escolar da criança, como é
orientado no:
Por meio dos jogos, as crianças não apenas vivenciam
situações que se repetem, mas apenas aprendem
a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos
simbólicos). Os significados das coisas passam a
ser imaginados por elas. Ao criarem essas analogias,
tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de
convenções, capacitando-se para se submeterem a
regras e dar explicações (BRASIL, 1997, p. 48).

Assim, o trabalho com investigação
matemática pode ajudar muito o aluno em fase
inicial do Ensino Fundamental.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O ambiente escolar deve ser favorável e convidativo para a criança querer brincar nos anos
iniciais do Ensino Fundamental. É preciso que haja uma empatia com o local e para isso é
necessário que ele seja elaborado para receber tais crianças, envolvendo-as no clima pretendido
que é despertar o imaginário. Existem meios para facilitar essa aproximação entre professor e
alunos, a fim de que esses se sintam acolhidos e com isso possam se entregar às propostas
didáticas da escola. Assim sendo, o professor deve atrair a criança para a atividade, como
teatrinho, música, dança, contos de fada, fábulas, mímica, desenho, escultura, jogos e outros
que se sinta confortável.
Dessa forma, a criança vai começando a perceber que há mudanças de quando estava na
Educação Infantil para o Ensino Fundamental, as alterações são sutis, mas vão surgindo de
maneira que a informalidade da brincadeira deixa de existir para assumir uma postura mais
didática, porém com o mesmo recurso lúdico aprofundando apenas os objetivos.
Levando em consideração os fatos mencionados, o ato lúdico na escola traz contentamento
aos alunos e contribui para o desenvolvimento intelectual, motor, psicológico, afetivo e social. A
criança que tem a chance de se expressar, comunicar-se, manifestar-se ludicamente nos jogos,
desenvolvem mais ainda sua imaginação, tornam-se mais férteis, pois sua capacidade de imitar,
imaginar, memorizar, concentrar, estão sempre atentas. São crianças que se apresentam mais
sociáveis justamente por colocar em prática certas regras de convivência em sociedade.
Portanto, o ambiente escolar é o espaço propício para a criança crescer de maneira construtiva.
É inegável as vantagens da ludicidade nessa fase, basta o professor procurar entender o processo
e aplicar esse recurso didático em seus alunos. O docente pode tornar as atividades matemáticas
bem atraentes aos olhos das crianças, basta organizar um trabalho lúdico que envolvam os
jogos no ensino do pensamento lógico matemático. Certamente, as aulas de matemáticas serão
mais produtivas e compreensíveis para os educandos.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM
PROJETOS NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL I

RESUMO: O presente trabalho tem como proposta tratar dos alunos desenvolver habilidades para
viver em uma sociedade altamente tecnológica e baseada em conhecimento através de projetos
pedagógicos direcionados ao ensino fundamental I. O modelo da velha escola de aprender passivamente os fatos e recitá-los fora do contexto já não é suficiente para preparar os alunos para sobreviver
no mundo de hoje. A solução de problemas altamente complexos exige que os alunos tenham habilidades fundamentais (leitura, escrita e matemática) e habilidades do século XXI (trabalho em equipe,
resolução de problemas, coleta de pesquisas, gerenciamento de tempo, síntese de informações,
uso de ferramentas de alta tecnologia) desenvolvidos com objetivos claros e objetivos do professor.

Palavras-chaves: Educação Fundamental; Projetos Pedagógicos; Habilidades Educacionais.
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INTRODUÇÃO

E

sta pesquisa que resulta neste trabalho, tem como finalidade incluir uma abordagem baseada habilidades do século XXI, incluindo: Responsabilidade pessoal e social; Planejamento, pensamento crítico, raciocínio e criatividade; Fortes habilidades de comunicação,
tanto para necessidades interpessoais como de apresentação; Compreensão intercultural; Visualização e tomada de decisão; Saber como e quando usar a tecnologia e escolher a ferramenta
mais apropriada para a tarefa.
Uma das maiores vantagens do trabalho com projeto educacional é que ele torna a escola
mais parecida com a vida real.
fundamental para a constituição de um projeto é a coragem de romper com as limitações do
cotidiano, muitas delas auto impostas, convidando os alunos à reflexão sobre questões importantes da vida real e da sociedade em que vivem; instigando-os a alçarem voo rumo aos seus
desejos e às suas apreensões verdadeiras. (ALMEIDA & FONSECA JÚNIOR, 2000, p. 22).
É uma investigação profunda de um tópico do mundo real que merece atenção e esforço das
crianças.
O uso dos projetos pedagógicos incluindo tecnologia traz uma nova relevância para o aprendizado.
É dentro desse contexto que nossos projetos devem ser articulados. Pesquisa, criatividade,
companheirismo, soluções e aportes tecnológicos, compromissos políticos e prazerosos podem
ser construídos. (ALMEIDA & FONSECA JÚNIOR, 2000, p. 56).
Ao trazer o contexto educacional e a tecnologia da vida real ao currículo por meio de uma
abordagem pedagógica, os alunos são incentivados a se tornarem trabalhadores independentes, pensadores críticos e autodidatas vitalícios.
Os professores podem se comunicar com a gestão escolar, trocar ideias com outros professores e especialistas, e se comunicar com os pais, quebrando barreiras invisíveis, como isolamento da sala de aula, medo de embarcar em um processo desconhecido e falta de garantias
de sucesso.
Os projetos educacionais não é apenas uma maneira de aprender; é uma maneira de trabalhar
juntos.
uma espécie de convite a pensarmos juntos - professores, educadores, alunos e pais - nesta
magnífica e provocante tarefa de construir um futuro melhor para todos! (ALMEIDA & FONSECA
JÚNIOR, 2000, p. 23).

604

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

Se os alunos aprenderem a se responsabilizar por seu próprio aprendizado, eles formarão a
base para o modo como trabalharão com os outros em suas vidas adultas.
A avaliação e a avaliação autêntica nos permitem documentar sistematicamente o progresso e
o desenvolvimento de uma criança.
Isso permite que o professor tenha várias oportunidades de avaliação.
Permite que uma criança demonstre suas capacidades enquanto trabalha de forma independente.
Mostra a capacidade da criança de aplicar as habilidades desejadas, como fazer pesquisa.
Segundo Jolibert (2007, p.139) “é um mundo econômico, individual, comercial, cujo próprio
funcionamento determina a natureza, a apresentação e o conteúdo dos escritos produzidos”
Desenvolve a capacidade da criança de trabalhar com seus pares, construindo habilidades em
equipe e em grupo.
Permite ao professor aprender mais sobre a criança como pessoa. Ajuda o professor a se
comunicar de maneira progressiva e significativa com a criança ou com um grupo de crianças
em uma série de questões.
pode ser dominada progressivamente, à medida que é utilizada. Como em um jogo de xadrez,
civilizacional exige que o usuário conheça apenas algumas poucas regras básicas para poder
começar a usufruir de seu ambiente. Contudo, logo se percebe que há muito para aprender (ALMEIDA & FONSECA JÚNIOR, 2000, p. 30).
Os alunos tornam-se engajados em construtores de uma nova base de conhecimento e se
tornam aprendizes ativos e vitalícios.
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Se essas novas escolas vão prosperar
em longo prazo, elas precisam de
formuladores de políticas, pais e membros
Quando falamos em grupos de professores da comunidade escolar para entender o que
sobre o aprendizado de projetos, os profissionais estão fazendo - e porque isso é importante.
tipicamente se dividem em linhas previsíveis:
O objetivo não é apenas a cobertura
Há grupos, subgrupos, classes, castas, positiva dos projetos (embora isso não
e cada um cria seus ambientes de atrapalhe), mas também uma maneira
aprendizagem ou os tem impostos pelos melhor de falar sobre os resultados.

A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS DE
APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS

grupos que dominam a sociedade. (ALMEIDA
& FONSECA JÚNIOR, 2000, p. 60).

A maioria das escolas de aprendizagem
de projetos opera dentro do sistema
Há os pioneiros que têm ensinado com a educacional maior e mais tradicional.
abordagem do projeto há anos e não consideram
Isso significa que as escolas que se
voltar a uma instrução mais tradicional. Há
aqueles ansiosos para experimentar projetos, concentram na avaliação autêntica ainda
mas não sabem bem como começar. precisam entregar relatórios que acumulam
créditos ganhos pelo tempo de assento.
E depois há os pessimistas que têm uma lista
de razões pelas quais os projetos não valem seu
tempo e esforço. Esses profissionais pioneiros,
em busca de melhores formas de atingir os
alunos de hoje, estão dispostos a repensar
praticamente tudo: como o dia letivo deveria ser
programado? Como medimos o progresso do
aluno em direção aos objetivos de aprendizagem?

Da mesma forma, as escolas precisam
poder conversar com os pais em uma língua
que eles entendem, para que os pais que
nunca experimentaram o aprendizado de
projetos sintam-se à vontade para confiar seus
filhos a uma escola que adote esse método.
relevância social, em que alunos, pais e
mestres se aliem para produzir conhecimento,
Qual é o melhor tamanho para uma trocar experiências, unir competências
escola de aprendizado que promove para solucionar problemas e vivenciar
fortes conexões entre alunos e adultos? momentos de troca e cooperação. (ALMEIDA
& FONSECA JÚNIOR, 2000, p. 54).
Os modelos variam um pouco de uma escola
Isso é especialmente importante para pais de
para outra, mas compartilham uma visão comum
de crianças profundamente engajados no comunidades de baixa renda que sabem que a
aprendizado, enfrentando desafios do mundo real. educação é a chave para o futuro de seus filhos.
Assim, Barbier (apud Machado, 2000, p.
Não demora muito para os professores
começarem a compartilhar histórias de 6) salienta: “(...) o projeto não é uma simples
projetos fantásticos com alunos motivados. representação do futuro, do amanhã, do
possível, de uma ideia; é o futuro a fazer, um
A comunidade escolar precisa ouvir histórias amanhã a concretizar, um possível a transformar
encorajadas para dar o pontapé inicial. em real, uma ideia a transformar em ato”.
A maioria dos professores nunca teve
a chance de aprender ou ensinar em
um ambiente de aprendizado de projeto.
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Atendendo às necessidades do século
XXI, projetos enfatizam as habilidades
essenciais para o sucesso no mundo de
amanhã, como questionar, investigar, definir
A educação com projetos pedagógicos problemas, analisar, interpretar, raciocinar,
oferece oportunidades importantes para desenvolver conclusões e resolver problemas.
os alunos de ensino fundamental se
Enfatiza a aprendizagem cooperativa
envolver em questões do mundo real que
transcendem as paredes da sala de aula. com os outros, o pensamento crítico e
a discussão, e um foco nas estratégias
Eles podem ver a relevância de seus de ação com aplicações do mundo real.

VANTAGENS DA EDUCAÇÃO
UTILIZANDO PROJETOS
PEDAGÓGICOS

estudos em sala de aula para as questões
para o desenvolvimento do pensamento
práticas complexas que confrontam nosso
cotidiano e podem adquirir as habilidades científico. Até que a atitude de todos - a
que precisarão para serem criadores de cooperação, a formulação de hipóteses
problemas criativos e defensores poderosos. a partir de experiências, o respeito pelas
hipóteses alheias - acabam trazendo luz ao
Ser inovador, criativo, é saber e conseguir problema. A solução aparece! (ALMEIDA
romper com o óbvio. É ser capaz de formular & FONSECA JÚNIOR, 2000, p. 91).
a pergunta que ninguém ousa, propor o que
Aumenta a capacidade dos alunos
ninguém proporia. Para ser criativo é preciso
ter desapego pela acomodação, ter a coragem de ensino fundamental se concentrar e
suas
habilidades
cognitivas.
de enfrentar resistências e, principalmente, não melhorar
ter medo de errar. Criatividade depende, antes
Crianças com transtorno de déficit de atenção
de tudo, de autoconfiança e confiança no outro
(ALMEIDA & FONSECA JÚNIOR, 2000, p. 20). também se beneficiam de mais exposição
prática dos projetos bem executados em sala
A educação com projetos beneficia os de aula. Preparar nossos alunos para serem
estudantes, as escolas e o mundo maior bons cidadãos é um dos trabalhos mais
melhorando o desempenho acadêmico. importantes que qualquer um de nós pode fazer.
As relações positivas são uma exigência
Os projetos melhoram os resultados dos testes,
proporcionando aos alunos lições envolventes contudo os alunos querem é um professor
sobre o mundo real que podem ser aplicadas intelectualmente capaz e afetivamente seguro.
a todas as áreas e categorias de disciplinas. Verificou-se que as instituições não tem
claro um projeto de ser/fazer educação e
Utilizando dos projetos em sala de assim os docentes buscam construir os seus
aula, oferecem um antídoto para as vidas projetos individuais. CUNHA, 1992, p. 182).
conectadas da geração atual, que é a primeira
a crescer em rotinas fechadas e tradicionais.

É para nossos filhos e filhos de
nossos filhos e gerações ainda por vir.

As crianças que passam pela escola ou
O planejamento e execução de um bom
brincam em áreas com diversos projetos são
mais ativas fisicamente, mais conscientes projeto coordenado na escola como um todo,
de uma boa relação, mais criativas e oferece oportunidades para aprendizado rico,
mais civilizadas umas com as outras. prático, real e autêntico em todo o currículo.
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Essa relevância para a vida dos alunos envolve
Assegura que os cidadãos sejam informados
e inspira mais do que a pedagogia tradicional. sobre ciência sólida e equipados para tomar
decisões que são críticas para garantir que o
Proporciona aos educadores a confiança mundo maior tenha os recursos práticos dos
necessária para levar os alunos para o exterior quais nossa economia e qualidade de vida
de uma sala de aula fechada e criar experiências depende.
de aprendizagem mais dinâmicas e interativas
que estimulem o envolvimento dos alunos.
Constrói o conhecimento e as habilidades
necessárias para abordar questões ambientais
Quando os alunos investigam e tomam medidas complexas, bem como tomar medidas para
para melhorar o desempenho dos aprendizados manter o mundo infantil mais saudável,
além de seus prédios e terrenos escolares, eles nossas economias produtivas e comunidades
geralmente reduzem os custos de eletricidade, vibrantes.
água, gestão de resíduos e muito mais,
geralmente uma consciência social na prática.
BENEFÍCIOS DOS PROJETOS
está sendo vivida por todos, mas a
consciência dela nem sempre é captada pelo
sujeito. Documentar, acompanhar e sintetizar
criticamente os fatos vividos é condição para se
sentir sujeito responsável pela sua vida e pela
vida da cidade {polis). Essa fase de um projeto
tem a função de dar aos educandos o tempo de
vivenciar a construção de sua memória, que é a
base da construção da identidade. Não se trata
só da identidade pessoal, mas da construção
de sua cidadania e da identidade do país
(ALMEIDA & FONSECA JÚNIOR, 2000, p. 47).
Atender às necessidades de nossos alunos
do ensino fundamental - ecologicamente,
economicamente, culturalmente, espiritualmente
e mais - exige compreensão e solução criativa
de problemas.

EDUCACIONAIS
Trabalhar em sala de aula com variados tipos
de projetos pedagógicos, nos conecta com o
mundo ao nosso redor, nos ensinando sobre
inúmeros ambientes para a imaginação infantil.
Aumenta a conscientização sobre os
problemas que afetam o meio como um todo
dos quais todos nós dependemos, bem como
ações que podemos tomar para melhorar.
Quer levemos o projeto para a sala de
aula, levamos os alunos para aprender ou
para encontrar momentos improvisados 
em
uma caminhada pela aprendizagem com
nossas famílias, tem muitos benefícios para os
jovens, educadores, escolas e comunidades.

com o objetivo de formar alunos(as) para
“Não se faz projeto quando se tem certezas, o exercício da cidadania e para a construção
ou quando se está imobilizado por dúvidas” de valores como justiça, democracia e
(Machado, 2000, p. 7)
solidariedade (ARAÚJO, 2006).
A educação utilizando os projetos
Podemos citar os principais benefícios da
educacionais de forma pedagógica equipa educação tendo como recurso pedagógico e
os alunos com o conhecimento, habilidades e
educacional os projetos trabalhados em sala de
motivação para enfrentar desafios ambientais
aula articulados à proposta de reorganização
complexos no século XXI.
escolar apresentada por Araújo (2006), da
qual faz parte o trabalho com projetos que
Capacita os alunos a liderar o caminho na
desejamos assinalar:
criação de ambientes de aprendizagem mais
ecológicos e saudáveis dentro

e fora dos
edifícios escolares.
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- É um aprendizado interativo que estimula a
- Ao expor os alunos às situações problemas e
imaginação e libera a criatividade.
permitir que aprendam fora do espaço em sala
de aula, estimula a sensibilidade, a apreciação
Quando é integrada ao currículo, os alunos e o respeito pelo profissional... É divertido!
ficam mais entusiasmados e engajados na
aprendizagem, o que aumenta o desempenho
- Pode-se trabalhar com os alunos ajudar
dos alunos nas principais áreas acadêmicas.
a resolver alguns dos problemas de saúde
que estamos vendo nas crianças hoje, como
- Não apenas oferece oportunidades de obesidade, transtornos de déficit de atenção e
aprendizagem experiencial fora da sala de depressão.
aula, mas também permite que os alunos
façam conexões e apliquem seu aprendizado
Uma boa nutrição é frequentemente enfatizada
no mundo real.
através e o estresse é reduzido devido ao
aumento do tempo gasto em projetos práticos.
Ajuda os alunos a ver a interconectividade
de questões sociais, ecológicas, econômicas,
- Promove um senso de lugar e conexão por
culturais e políticas.
meio do envolvimento da comunidade.
- Incentiva os alunos a pesquisar, investigar
Quando os alunos decidem aprender mais
como e por que as coisas acontecem e ou agir para melhorar seu ambiente, eles
tomar suas próprias decisões sobre questões procuram especialistas da comunidade,
complexas.
doadores, voluntários e instalações locais para
ajudar a entender e abordar as questões que
Ao desenvolver e melhorar as habilidades lhe auxiliem entender o resultado do projeto
de pensamento crítico e criativo, ajuda a proposto.
promover uma nova geração de consumidores
informados, trabalhadores, bem como políticos
- Ajuda os alunos a entender como suas
ou tomadores de decisão.
decisões e ações afetam o meio ambiente,
constrói
conhecimento
e
habilidades
- Incentiva os alunos a investigar vários necessárias para abordar questões complexas,
aspectos das questões para entender o bem como maneiras de agir para manter nosso
panorama completo.
ambiente saudável e sustentável para o futuro.
Promove a tolerância de diferentes pontos de
- Promove aprendizado ativo, cidadania e
vista e diferentes culturas.
liderança estudantil.
- Os professores podem integrar ciência,
matemática, artes da linguagem, história e
muito mais em uma rica lição ou atividade, e
ainda satisfazer vários padrões acadêmicos
estaduais e nacionais em todas as áreas
temáticas.

Ele capacita os jovens a compartilhar
sua voz e fazer a diferença na escola e nas
comunidades. Ajuda os professores a construir
seu próprio conhecimento e habilidades de
ensino.

Segundo Araújo (2006, p.30), a função
Fazer uma aula do lado de fora ou trazer central da escola atualmente deveria girar em
a natureza para dentro de casa oferece torno de dois eixos básicos: a instrução e a
um excelente cenário ou contexto para a formação ética dos futuros cidadãos e cidadãs.
aprendizagem interdisciplinar.
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Quase todo professor usa projetos como
um ponto para reforçar uma lição ou dar aos
alunos a oportunidade de demonstrar o que
aprenderam.

DESVANTAGENS DOS PROJETOS
EDUCACIONAIS

Dedicar muito tempo à aprendizagem baseada
em problemas pode causar problemas quando
Embora os projetos possam ser ferramentas os alunos fazem testes padronizados, pois
valiosas em sala de aula, eles têm algumas podem não ter a amplitude de conhecimento
necessária para obter altas pontuações.
desvantagens.
Enquanto os alunos baseados em problemas
Os projetos funcionam bem como ferramentas
de avaliação, mas nem todo aluno se beneficiará desenvolvem habilidades relacionadas à
de todos os projetos designados.
colaboração e justificam seu raciocínio, muitos
testes recompensam o aprendizado baseado
Muitas outras desvantagens podem ser em fatos com perguntas de múltipla escolha e
sanadas, portanto, os projetos aumentarão respostas curtas.
a compreensão e o aprendizado geral dos
alunos.
Apesar de oferecer muitas vantagens, você
poderá detectar esse problema se executar
A maioria dos distritos exige que os
atividades de aprendizado baseadas em
professores tenham objetivos em seus planos
problemas com muita regularidade.
de aula.
Os exercícios de aprendizado com base em
Esses objetivos estabelecem exatamente
o que os alunos devem aprender em uma problemas podem envolver muitos, mas outros
podem se sentir desapegados por não estarem
unidade.
prontos para lidar com esse tipo de exercício
Uma maneira de medir com precisão se por vários motivos.
os alunos aprenderam o material e o que o
professor considera importante para essa
Pensar na criação de ambientes é pensar
unidade é avaliar os alunos.
em criar um mundo inteiro de possibilidades.
Desenvolver ambientes sempre novos é próprio
Os projetos são uma maneira de os da natureza humana. Está em nosso modo
professores avaliarem facilmente os alunos.
de ser. Os ambientes são concepções de
espaço e convivência. Facilitam ou dificultam
Os testes de papel e lápis são restritivos,
certos tipos de relações das pessoas com os
mas os projetos geralmente permitem que os
lugares e, principalmente, das pessoas entre
alunos sejam criativos ao compartilhar seu
si e consigo mesmas (ALMEIDA & FONSECA
aprendizado.
JÚNIOR, 2000, p. 59).
Por exemplo, os alunos podem criar um
Alguns alunos podem não apresentar
cartaz que demonstre seu conhecimento sobre
suficiente
para
trabalhar
mamíferos ou criar uma apresentação em maturidade
sala de aula sobre os benefícios de seguir as efetivamente em grupo, não cumprindo as
Diretrizes da Pirâmide Alimentar.
expectativas e distraindo outros alunos.
Um projeto mostra a uma professora que
Algumas crianças podem ter dificuldade
os alunos atingiram o objetivo da lição e ela em entender o conceito de um problema em
pode compartilhar essas informações com o aberto, pois não podem confiar em você para
administrador.
obter respostas.
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Embora a atividade deva abordar um problema
relevante e tangível, os alunos podem exigir
informações novas ou abstratas para criar uma
solução eficaz.
Pode mitigar parcialmente esses problemas
monitorando ativamente a sala de aula e
distribuindo recursos úteis, como orientações
e artigos para leitura.

deve levar em consideração fatores como:
tarefas concluídas, a qualidade dessas
tarefas, o trabalho geral e a solução do grupo,
comunicação entre os membros da equipe,
tudo o que você descreveu na rubrica da
atividade.

O monitoramento desses critérios é necessário
para cada aluno, tornando demorado dar e
Isso deve manter os alunos concentrados e justificar uma nota para todos.
ajudá-los a superar as lacunas de conhecimento.
Mas se você prevê enfrentar esses desafios
Atualmente, e certamente também no futuro,
com muita frequência, pode evitar ou raramente algumas dessas estratégias serão fundamentais
introduzir exercícios de aprendizado com base para a solução de problemas e a superação de
em problemas.
dificuldades. Especialmente se pretendemos
que essas soluções sejam humanizadoras, e,
Se a supervisão de uma atividade de portanto, éticas, e voltadas para o bem comum
aprendizado baseada em problemas for uma (ALMEIDA & FONSECA JÚNIOR, 2000, p. 62).
experiência nova, talvez você precise se
preparar para ajustar alguns hábitos de ensino.
Pode ser difícil identificar um problema tangível
que os alunos possam resolver com o conteúdo
Por exemplo, corrigir abertamente os que estão estudando e as habilidades que estão
alunos que fazem suposições ou afirmações dominando. Isso introduz duas questões claras.
defeituosas pode impedi-los de pensar em
conceitos e perguntas difíceis.
Primeiro, se for fácil para os alunos
desviar dos objetivos do desafio, eles
Da mesma forma, você não deve ensinar a poderão perder informações pertinentes.
promover a rápida recuperação de fatos.
Segundo, pode desviar o foco e o objetivo
Em vez disso, você deve se concentrar em:
do problema, à medida que os alunos
Dar dicas para ajudar a corrigir o raciocínio se deparam com obstáculos imprevistos.
impróprio questionando a lógica e as ideias
dos alunos de maneira construtiva.
Superar obstáculos tem benefícios, mas
pode comprometer o planejamento que você
Distribuir conteúdo para pesquisa e reforçar fez. Também pode dificultar o retorno aos
novos conceitos, fazer perguntas direcionadas a trilhos assim que a atividade estiver concluída.
um grupo ou classe, concentrando sua atenção
em um aspecto específico do problema
Devido à dificuldade associada em
manter as atividades relevantes e aplicáveis,
Dependendo do seu estilo de ensino, pode você pode considerar a aprendizagem
levar algum tempo para você se preparar para baseada em problemas muito cansativa.
executar com êxito uma lição de aprendizado
baseada em problemas.
Se você optar por atribuir notas, avaliar o
desempenho de um aluno durante um exercício
de aprendizado baseado em problemas exige
monitoramento e anotações constantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação utilizando projetos pedagógicos em sala de aula como recurso de aprendizagem
é de fato um grande investimento, então, procurar a execução certa requer tempo, paciência e
dedicação.
Do ponto de vista individual, as vantagens dos projetos vão além de ter um bom retorno de
aprendizagem dos alunos.
A esse respeito, Machado (2000) destaca que não se pode ter projeto pelos outros. É por essa
razão que enfatizamos que a possibilidade de o professor ter o seu projeto de sala de aula não
significa que este deverá ser executado pelo aluno.
Por meio de projetos pedagógicos detalhados, os alunos desenvolvem habilidades de pensamento crítico, bem como habilidades analíticas, de pesquisa e comunicação eficazes, que são
globalmente procuradas e incrivelmente benéficas.
Em última análise, o projeto é essencial para o desenvolvimento econômico e social de nossa
sociedade globalizada, formando as políticas governamentais de fundações em todo o mundo.
O conhecimento gerado pelo projeto é a base do desenvolvimento sustentável, que exige que
o conhecimento seja colocado a serviço do desenvolvimento, seja convertido em aplicações e
compartilhado para garantir benefícios generalizados.
Outro benefício de utilizar em sala de aula baseado pesquisa pedagógica é o potencial para
projetos de alta qualidade ao longo de sua formação - principalmente para alunos de ensino
fundamental.
Estes são as crianças que trabalham ao lado dos professores para a execução dos projetos,
aprendendo lado a lado como parceiros, enquanto os alunos têm a chance única de se tornarem
pesquisadores.
Essas experiências são inestimáveis e sem dúvida aumentam a confiança por muito tempo
após a formação nos anos iniciais.
Embora a criança seja na verdade muito mais jovem do que a maioria, sua educação e pesquisa competitiva são altamente respeitadas, particularmente dentro da Escola e toda equipe
escolar.
O ambiente escolar tem uma colaboração bem desenvolvida entre
educação, pesquisa, comunidade empresarial e sociedade, tanto em
nível interno.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA: UMA
NECESSIDADE DO ESPAÇO ESCOLAR

RESUMO: A Gestão Democrática é aquela que tem como objetivo que haja na instituição
escolar uma maneira de integração entre todos que constituem o espaço educacional: grupo gestor, professores, alunos e comunidade. Ela se dá através da participação de todas as
partes, da transparência e, de como o próprio termo sugere, da democracia bem como isso
resulta no que se conhece como Escola Democrática. Deste modo, o objetivo do presente
artigo é demonstrar os benefícios que a Gestão Democrática leva aos integrantes do ambiente escolar, contudo sem esquecer de apontar quais são as dificuldades para se chegar ao
resultado esperado que é o cenário da Escola Democrática. A metodologia se dará através de
estudos acerca do tema, comparando vários pesquisadores da temática, de maneira que se
possibilite uma reflexão maior, embasada em diversas fontes. Assim sendo, se espera com a
elaboração deste artigo a possibilidade de se considerar os benefícios da dita Gestão de modo
que o ambiente escolar possa ser receptivo com todos e portanto, atenda a necessidade
dos envolvidos o que é refletido na aplicação de projetos pedagógicos, e consequentemente
nas aulas, o que possibilita maior aproveitamento dos alunos na questão do aprendizado.

Palavras-chaves: Gestão Democrática; Escola Democrática; Ambiente Escolar.
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INTRODUÇÃO

S

egundo Aristóteles (2019, p. 33) existem três modos de governo: a monarquia, a
oligarquia e a democracia, sendo esta última o poder de todos. O filósofo defendia
que um governo justo é aquele que se governa tendo em vista o bem comum
e o interesse geral, de modo que o poder seja compartilhado entre todos os cidadãos.
Considerando que a escola está integrada em uma sociedade a qual escolhe seus governantes
por meio da democracia, seria esperado que esta forma de governo estivesse presente nas mais
variadas esferas e ambientes, sendo a escola um desses espaços democráticos. Para tanto, é
necessário que para a democracia chegue à escola, ela precisa ser uma Escola Democrática, ou seja,
uma escola que esteja aberta a todos que a constituem: o grupo gestor (diretor, auxiliar de direção
e coordenador pedagógico), professores, alunos e a comunidade na qual a escola está inserida.
É apontado na Constituição Federal de 1988 que a Gestão Democrática é um dos princípios
para que a educação brasileira seja regulamentada pelas leis complementares, como por
exemplo, a Lei de Diretrizes, Bases da Educação Nacional (LDB) e o Plano Nacional da Educação.
No entanto, ainda que seja defendido na legislação que haja uma gestão descentralizada,
cabe a cada escola a implementação de uma cultura que busque um diálogo igualitário, da
horizontalidade, em suma, do equilíbrio entre as forças que compõem a comunidade escolar.
É necessário que a democracia venha em primeira instância da gestão porque ela é
a condição estruturante para a qualidade e efetividade da educação, visto que é esta
que possibilita a criação de laços entre escola e comunidade, de modo que a execução
de propostas pedagógicas passem a ser aplicadas e envolva os variados agentes
com responsabilidade pela aprendizagem, bem como o desenvolvimento dos alunos.
Não se possui uma Escola Democrática quando a cultura da própria escola não possui tal ideal
presente em cada atitude do cotidiano escolar. Isso só ocorre quando tudo que compõe a escola
está integrado para que a democracia chegue à escola, aos alunos e a comunidade escolar.
Um dos pilares que embasam a realidade de uma Escola Democrática está na construção
de sua própria autonomia, uma vez que cada unidade escolar é livre para elaborar seu próprio
projeto pedagógico de modo que abranja mais ou menos a democracia na sua realidade.
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Luck (2000, p. 11-33) defende que a autonomia é algo extremamente necessário para as
relações sociais, porém, ela aponta para o questionamento sobre qual o conceito de autonomia
está estabelecida em torno dessa discussão e da execução do que se tem por autonomia. A autora
cita pontos relevantes em torno das variantes de uma gestão autônoma como a administração
descentralizada de maneira que as decisões, as ações sejam elaboradas e executadas de forma
não hierarquizadas; participação e transparência de todos os envolvidos no cotidiano escolar.
No conceito mais difundido de autonomia que é defendido pela autora é a ideia de que
a educação constitui-se num fazer coletivo, o qual está em constante processo de mudança
que se baseia em paradigmas da nova sociedade do conhecimento, que fundamentam a
concepção de qualidade na educação, bem como definem a finalidade funcional da escola.
Ou seja, a funcionalidade da escola é melhor sucedida quando se dá o equilíbrio
entre todos os integrantes do ambiente escolar, o que faz com que o conceito de
democracia outrora apresentado por Aristóteles visando o funcionamento de uma
sociedade, seja aplicado também na escola para que esta chegue a ser um ambiente
equilibrado nas suas decisões, o que a transforma em uma Escola Democrática.
Deve-se entender portanto que a Escola Democrática, assim como um governo democrático que
pede a participação dos cidadãos como um todo, precisam da voz de cada um dos membros da
comunidade escolar para visar o bem comum, que na realidade escolar é a evolução dos alunos,
seja no desenvolvimento do aprendizado, seja no desenvolvimento da criança como futuro cidadão.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA E O MEIO
SOCIAL
Para Santos (2017, p. 2), a sociedade
contemporânea em que se vive tem
passado por importantes e determinantes
transformações. Logo, a instituição de ensino
também sofre tais interferências, as quais
passam a exigir a atualização dos processos
pedagógicos e de seus profissionais. Ou
seja, a escola precisa atender através de sua
dinâmica a realidade na qual os seus alunos
estão inseridos, seja em meio social, seja
em meio cultural. A escola precisa entender
sua comunidade para melhor atendê-la.
Nesse cenário, tornou-se frequente a utilização
do termo gestão para a definição daquilo que é
o gerenciamento e a organização das diferentes
situações e procedimentos, de modo que ela faz
referência à tomada de decisão, organização e
direção. No espaço escolar, o papel da gestão
envolve a administração de recursos materiais,
financeiros e humanos que precisam ser
usados em prol do sucesso dos resultados que
estão relacionados à melhoria da qualidade
do processo de ensino e aprendizagem
dos alunos. Contudo, esse processo não
se dá de maneira isolada, e sim a partir da
cooperação de três gestões: pedagógica,
financeira e administrativa. É através das
mais variadas gestões que a ideia de
Escola Democrática se faz possível.
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Nota-se portanto que assim como um Estado
é governado, é praticamente inviável que o
poder de decisão esteja concentrado em
uma única pessoa – um único gestor – visto
que o êxito se dá quando as decisões são
responsabilidade de um coletivo, cada um
analisando e executando da melhor maneira
a parte que lhe é responsável. Se a escola
impacta na realidade de toda a comunidade
escolar e não apenas de um único gestor, é
possível traçar facilmente que suas decisões
também não devem ser cabidas por um único
membro. Uma sociedade não é considerada
democrática somente por suas afirmações de
valores, mas sim pela constituição destes em
suas práticas cotidianas e, segundo dados da
UNESCO (2000), a construção da democracia
está em grande medida influenciada a
partir do trabalho exercido pela escola.
Atualmente, essa conscientização tem sido
cada vez mais difundida, o que permite que
a conscientização da relação entre escola e
sociedade aumentou e disseminou-se entre os
diversos setores sociais, de modo que estes
passaram a reconhecer o papel primordial da
educação para o desenvolvimento econômico
do país.
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Também se nota sua importância para a
ESCOLA DEMOCRÁTICA
promoção da paz, para o respeito dos direitos
humanos e, principalmente, para a construção
De acordo com Cucio (2007, p. 5) a Escola
de uma sociedade mais justa e democrática. Democrática é aquela que o conhecimento
é baseado no fato de que os alunos querem
Destaca-se aqui o processo de ensino e aprender sempre, e o fato de obrigar alguém
aprendizagem, pois é partir da aplicação de a aprender algo é desestimular esse indivíduo
práticas democráticas desenvolvidas em sala em relação ao conhecimento. As Escolas
de aula que se vivencia e se aprende, não Democráticas possuem esse modelo de relação
só os temas educacionais, mas também o com o aprendizado do aluno como resultado de
respeito às diferenças e a resolução positiva de um processo maior. Ou seja, estas instituições
conflitos. Logo, se a escola busca desenvolver de ensino pretendem ser espaços democráticos,
nos alunos valores democráticos como o de modo que a democracia também se estenda
respeito, a justiça, a liberdade, a solidariedade, aos muitos papéis que todos desempenham
dentre outros, cabe a ela democratizar os na escola. Desse modo, educadores,
métodos e os processos pedagógicos, profissionais, pais e alunos conseguem ter
tanto quando trata-se da postura da gestão, voz e sobretudo, o direito de estarem bem
quanto se diz respeito a importância de se informados a respeito do que acontece na
horizontal a relação entre aluno e professor. comunidade escolar (CUCIO, 2007, p. 5).
Portanto, como aponta Luck (2000, p. 1133), agir com autonomia não significa agir
somente agir segundo a própria vontade, mas
sim que é um princípio a ser desenvolvido
de forma positiva por todos os profissionais
da escola e pela comunidade. Logo, cada
um agirá para com a escola segundo um
acordo mútuo entre os membros e tais
ações resultam em um ambiente escolar
democrático para a convivência de todos.
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Ou seja, muito mais do que um ambiente
em que acontecem as aulas, uma Escola
Democrática é palco de relações de confiança e
trocas, o que também irá impactar na formação
dos alunos, principalmente enquanto cidadãos.
Estas escolas consideradas democráticas são
marcadas pelas participações generalizadas
nas questões administrativas e de elaboração
de políticas. Tais decisões são tomadas em
assembleias, as quais não incluem somente
gestores, mas toda a comunidade escolar. Já
nas salas de aula, os alunos e os professores são
envolvidos em um planejamento cooperativo,
para que cheguem em decisões que
correspondam às preocupações, aspirações
e interesses de todas as partes envolvidas.
Esse modelo de tomada de decisões permitirá
que o aluno tenha contato logo cedo em o
que é decidir algum aspecto de sua vida de
modo democrático e com a participação
unânime de uma comunidade – no caso
a escolar – para atingir o objetivo que é
melhor para todos (CUCIO, 2007, p. 5).
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As Escolas Democráticas valorizam a
diversidade de sua comunidade, pois
abrangem as diferenças e não as consideram
um problema. Logo, fazem parte dela
membros das mais variadas idades, culturas,
religiões, etnias, sexos, etc. assim, não há
barreiras educacionais, já que se eliminam a
formação de grupos com base na capacidade
de alunos, provas preconceituosas e
outras diversas tentativas que tantas vezes
impedem o acesso e/ou a permanência dos
alunos nas instituições de ensino. Assim, se
proporciona um ensino de qualidade para
todos, sem exclusão (CUCIO, 2007, p. 5).
Contudo, para se chegar nesse ideal é
necessário que a escola trabalhe a partir do
princípio da autonomia. Isto é, a capacidade
de uma pessoa ou uma comunidade tomar
decisões que as afetam, assumindo suas
próprias responsabilidades a partir de suas
decisões e escolhas. O indivíduo só poderá
alcançar a autonomia se pouco a pouco tiver
a oportunidade de presenciar uma verdadeira
democracia, participando ativamente de
decisões que afetam sua vida pessoal ou social.
Logo, para uma criança de Educação Infantil
pode parecer abstrata a ideia de democracia
se ela tiver que se deparar com a democracia
como os adultos encaram, mas se ensinada e
praticada no ambiente escolar, passa a ser algo
de fácil aprendizado porque fará parte do seu
cotidiano. A escola então passa a apresentar o
cenário da importância de que cada membro
da comunidade expresse sua opinião, vote e
possa decidir o que é melhor para a própria
comunidade, neste caso escolar (NETO, 2018).
O que pode ser um obstáculo para que uma
escola passe a ser democrática é que muitas
vezes o desenvolvimento da autonomia está
apenas nos discursos enquanto as práticas
pedagógicas continuam as mesmas. Portanto,
não deve se esquecer que a autonomia dos
alunos só é possível se professores, gestores
e demais trabalhadores da escola não tiverem
a autonomia como mero objetivo, mas sim
a vivenciam no seu dia a dia (NETO, 2018).

O DESAFIO PARA OS EDUCADORES
Neto (2018, p. 1- 5), considera que a
gestão escolar democrática é parte da
narrativa de grande parte dos educadores e
dos programas educacionais de modo geral,
seja na esfera pública, seja na esfera privada,
já que nos quesitos defendidos pelos escritos
educacionais ninguém é a favor de uma
escola autoritária. No entanto, ainda que a
gestão democrática seja assunto corrente no
campo educacional, a realidade nas escolas
nem sempre correspondem a esse ideal.
Na década de 1990 nasceu a lei de Diretrizes
de Bases da Educação (LDB), que dentre
seus fundamentais pregava um ambiente
escolar igualdade de condições de acesso e
permanência dos alunos às escolas; liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, a arte e o saber; respeito à liberdade e
apreço à tolerância; pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas; gestão democrática
do ensino público; dentre outros (NETO, 2018).
Desse modo, a gestão democrática
passou a ser preconizada no texto legal da
LDB, sendo o ideal garantido por lei uma
responsabilidade da política educacional. Neto
enquanto gestor, aponta que a aplicação na
prática do que é defendido em teoria não se
dá totalmente de modo prático, especialmente
quando o nível da democracia se refina,
pois isso gera a necessidade de que sejam
criados mecanismos para garantir o que
está apontado em documento educacional
realmente transcorra. Assim, ele considera
que o caminho que os gestores encontram
para implantar a democracia na escola passa
pelo que é previsto na legislação, mas também
passa por outros mecanismos que cada gestor
deve buscar com o objetivo de superar as
dificuldades encontradas em cada realidade.
Deve-se considerar que uma escola difere
da outra, de modo que não necessariamente
escolas distintas devem seguir exatamente os
mesmos meios para que seu espaço se resulte
em uma Escola Democrática (NETO, 2018).
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A partir das observações do seu próprio
ambiente de trabalho, Neto aponta que foi
necessário que os educadores entendessem
que era necessário estabelecer consensos de
ordem conceitual. Isso lhes permitiu concluir que
a construção de uma escola democrática exige
a mudança de paradigmas do que é ser um
educador e do que é ensinar nesse contexto. Foi
nessa perspectiva que eles traçaram na escola
em questão um programa com instâncias de
participação determinados em dias e horas para
que aconteça, sendo que, assim como previsto
pela legislação, a instância máxima do poder
seria o Conselho de Escola (NETO, 2018).

Neto conclui da própria experiência que os
gestores que têm obtido êxito na construção
de uma Escola Democrática sabem que a
peça fundamental para os bons resultados
é a convicção democrática. Ou seja, não
basta anunciar a democracia sem de fato
acreditar no que se prega. Ademais, cada
educador tem que estar intrinsecamente
envolvido com as questões da escola em
que trabalha para que esteja apto a encarar
os desafios que serão encontrados no árduo
caminho que se trilha até que a escola em
que trabalha seja de fato democrática e não
apenas apresente em meio de documentos
que o ambiente e sua equipe defendem a
Deste modo, todos os problemas, projetos, democracia na instituição (NETO, 2018).
assuntos e até mesmo questões que aparecem
de outros fóruns de discussão são deliberados
por maioria simples dos votos dos seus membros.
Além disso, uma maneira complementar
específica de atuação encontrada pela equipe
escolar para resolver questões do dia a dia da
escola foi a visita à casa dos alunos, as quais
ajudam a entender certos aspectos como
a dificuldade na aprendizagem, ausências
retiradas na escola e nos projetos, bem como
percepção de comportamentos atípicos como
a timidez excessiva, o silêncio excessivo, a
tristeza, o choro, a apatia, a indiferença, etc.
Os membros da escola notaram que é nesse
momento de conversa particular com os pais,
sem a presença dos alunos que determinados
assuntos podem ser abordados e discutidos
com a atenção que se é exigida (NETO, 2018).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os aspectos tratados no presente artigo percebe-se que a grande questão no
que se refere a Gestão Democrática é que ainda que esta seja defendida por grande parte das
escolas a prática desse ideal muitas vezes acaba sendo inexistente por diversos motivos, mas
o que ganha maior ênfase na desistência da prática de se ter uma Escola Democrática são os
obstáculos encontrados no decorrer do processo, que ainda que muitas escolas gostariam de
ter uma postura democrática acabam não conseguindo tê-la em decorrência das circunstâncias
que ocorrem no ambiente real em que a escola está inserida.
O maior dos obstáculos é a relação da equipe de educadores (entende-se por educadores
todos aqueles que trabalham na escola) com os alunos e a comunidade. Embora seja defendida
a ideia da Escola Democrática, seus ideais muitas vezes não são aplicados quando os alunos
desobedecem e/ou os pais não se fazem presentes na vida escolar de seus filhos. Foi considerado
neste artigo que punições e obrigar que pais e alunos se comportem de determinada maneira
não beneficiam nenhuma das partes envolvidas na comunidade escolar, tampouco mudam as
posturas que não foram aprovadas. Assim, em decorrência de desentendimentos pequenos,
muitas vezes há uma distância considerável entre escola e ambiente familiar, o que atrapalha no
ideal de Escola Democrática.
Para que uma escola passe a ser democrática é necessário que as pessoas que de alguma
forma se relacionam com ela (educadores, alunos, pais, dentre outros) tenham em grande estima
e busquem melhorias para ela própria, para que desse modo sejam também atingidos pelos
resultados positivos que ocorrem na escola. Assim sendo, cabe a equipe gestora de cada escola
levar juntamente com os professores projetos pedagógicos atrativos e envolventes, não só para
os alunos, mas também para os pais e/ou responsáveis, para que estes estejam abertos ao
diálogo com a equipe escolar de modo que será mais fácil entender que eles também são parte
integrante na formação educacional dos filhos desde os primeiros anos escolares.
Em uma Escola Democrática é mais fácil a execução de eventos como festas juninas porque
haverá uma proposta pedagógica atrás do evento que o justifique, os alunos estarão envolvidos
para que tudo ocorra da maneira melhor possível para impressionar os pais, os quais por sua
vez estarão vendo os avanços de seus filhos tanto no âmbito educacional como também no
social, de como seus filhos se relacionam com os demais alunos e como isso lhes proporciona
maturidade. Ademais, festas assim podem gerar fundos que serão revertidos em benefícios para
a própria escola, como por exemplo compra de livros para uma biblioteca, brinquedos para uma
brinquedoteca e não somente em acervos educacionais, mas também podem ser aplicados em
reformas que se fazem necessárias no decorrer do tempo.
Freire (2000, p. 67) afirma que “Se a educação sozinha não pode transformar uma sociedade,
sem ela tampouco a sociedade muda.”, logo falar em Gestão Democrática é acreditar em uma
educação com relevância social e, consequentemente, em uma escola construída a partir da
ação coletiva. Assim sendo, se o propósito é formar cidadãos honestos e responsáveis, a Gestão
Democrática é a política mais necessária para qualquer administrador escolar.
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É a partir dessa administração que será possível desenvolver e vivenciar a democracia no
cotidiano escolar para que ela seja levada a consolidar a participação entre toda a comunidade
colaborando no processo de inclusão social do país. A escola tem como obrigação acolher todo
e qualquer aluno e suas peculiaridades, e é através da Gestão Democrática que se pode lidar
da melhor maneira com essas diferenças para que todos os alunos tenham os mesmos direitos
e os mesmos espaços diante da comunidade escolar em que fazem parte.
Para tanto, buscar a Gestão Democrática requer conquistar a própria autonomia escolar, visto
que sua trajetória traz a descentralização, o crescimento profissional e a valorização da escola, da
comunidade e, consequentemente do gestor e da equipe que está envolvida na democratização
da escola, que precisa fundamentalmente de parcerias sólidas e comprometidas com uma
educação inovadora, no sentido de proporcionar maiores opções de elevar o conhecimento de
seus alunos, com os objetivos pautados em valores humanos que engrandeçam ideais e ações
humanizadoras.
Ressalta-se, portanto, que o gestor e sua equipe devem ser ligados em sua totalidade ao
processo educativo e não tratar a educação como um meio para a obtenção de lucro. Cabe a
cada educador sempre estar atento em como ter a melhor postura frente à escola para que esta
seja democrática.
É importante ressaltar que não há uma única técnica para a obtenção de resultados positivos
para se ter uma Escola Democrática, porque cada escola é única constituída por comunidades
escolares distintas, a qual por sua vez é formada por membros diferentes. Assim sendo, cada
escola deve procurar seus próprios métodos e meios para transformar-se em uma Escola
Democrática de modo que se adapte as circunstâncias da realidade em que ela está inserida.
No entanto, um dos elementos integrantes desse processo é o diálogo entre os membros da
comunidade escolar.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A finalidade deste artigo é a reflexão sobre a importância da música e do educador musical na educação infantil. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, buscando analisar como a educação musical está sendo introduzida na educação infantil, porque sabemos
que a música é muito importante para o desenvolvimento das crianças nessa faixa etária. As
crianças têm muita facilidade em memorização e a melodia auxilia nesse momento. O educador musical tem a responsabilidade de incutir a vontade de aprender por meio da música
na criança, tornando a aprendizagem mais prazerosa. Há muitos desafios que precisam ser
enfrentados por esses educadores, e a necessidade de se atualizarem frente à sociedade
contemporânea é fundamental. Esse trabalho foi pautado nas pesquisas de autores como:
Vygotsky (1994); Sacks (2007) e Penna (2014), entre outros. Ao estudar as práticas apresentadas por esses autores, pode-se perceber que a linguagem musical é um elemento cultural
que contribui muito para o desenvolvimento da memória, da percepção e do pensamento
infantil. As escolas particulares já contam com profissionais da educação musical, mas a escola pública ainda é carente nesse sentido, havendo poucos profissionais dessa área, e que,
realmente gostam de trabalhar com música. O ensino de música pode se tornar efetivo se as
práticas musicais forem significativas para as crianças e priorizarem o seu desenvolvimento.

Palavras-chaves: Alfabetização; Música; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo está voltado para a forma
de como os educadores devem se
preocupar com a introdução da música
na Educação Infantil, visto que nessa fase a
criança consegue aprender tudo que lhe for
ensinado, principalmente porque a música faz
parte do seu dia a dia.
A educação por meio do teatro, da dança,
da música, etc., é um desafio que deve ser
dividido com os profissionais dessas áreas,
para se trabalhar a interdisciplinaridade e não
deixar apenas para o professor de Artes o
trabalho desses elementos.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDBEN nº 9394/96, que normatiza
o sistema brasileiro educacional, aponta para
uma nova forma de enxergarmos o ensino de
artes, enfatizando o seu valor pedagógico.
Nos documentos orientadores pós LDBEN
(BRASIL, 1996), como o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (BRASIL,
1998) e os Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 1999), mostrou-se outro enfoque
da educação musical. Esses documentos
apresentam informações e orientações
relevantes que enfatizam a necessidade de
cada escola elaborar seu plano de ação para
atuar no cotidiano.
A música deve ser vista como uma
representação das visões de mundo, da
interpretação da realidade por meio de sons.
Vygotsky fala que a educação musical está
diretamente ligada às condições históricoculturais nas quais o sujeito está inserido e
essa reflexão permitirá estabelecer relações
entre o processo de aprendizagem e a
linguagem musical, fazendo-a contribuir para
o desenvolvimento das crianças da Educação
Infantil.
Percebe-se que a dificuldade para se efetivar
o ensino da música nas escolas de educação
infantil é muito grande, devido a ausência de
docentes capacitados para atuar na área.
Para Jourdain:
[...] ninguém jamais verá um peixinho dourado
retorcendo-se ao compasso de uma valsa, porque não
são as notas de uma valsa, mas as relações entre essas
notas, que fazem o corpo querer dançar. Essas relações
– imponderáveis e resistentes à observação, difíceis
de descrever e classificar – é que são música, não as
vibrações atmosféricas que os instrumentos musicais

provocam. As moléculas vibrantes que transmitem a
música de uma orquestra para nossos ouvidos não
“contêm” sensação, apenas padrões (JOURDAIN,
1997, p.23).

A musicalização auxilia na oralidade, porque
a música é o tempo todo oralidade. Pode-se
perceber nas crianças como elas acompanham
a música, o ritmo e por fim as palavras. Elas
conseguem memorizar e cantam as músicas
inteiras, aumentando pouco a pouco seu
repertório de palavras, inclusive gesticulando
ao som das canções.
A palavra começa a ser vista dando forma
a atividade mental, aperfeiçoando o reflexo da
realidade, criando novas formas de memória,
de pensamento, de imaginação e também de
ação, porque os sons que estão ao nosso redor
expressam vida, energia, remetendo a criança
a distinguir o som dos animais, fazendo-a sentir
a presença do outro.
Quando a criança chega à escola aprende
músicas para lavar as mãos, lanchar, escovar
os dentes, para datas comemorativas, entre
outras.
Percebe-se então que os professores fazem
uso da música em suas práticas pedagógicas
do dia a dia, incentivando a criança a
desenvolver o seu raciocínio. Para Godoi:
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 (GODOI, 2011, p.18).

Assim, o educador precisa estar atento às
diferenças culturais e às dificuldades de cada
criança em relação às atividades apresentadas,
trabalhando com experiências diversas para
conseguir chegar a um trabalho ideal em sala
de aula, que contemple todas as crianças,
porque o aprendizado se dá a partir da relação
do sujeito com seu mediador.
Com isso passa-se a explorar o que a criança
consegue fazer sozinha e o que ela precisa
de ajuda para realizar. Vygotsky considera a
aprendizagem como desenvolvimento, dizendo
que professor e aluno estão interligados para
que a evolução aconteça. Oliveira salienta que:
Nesse sentido é importante ressaltar que é de
responsabilidade do educador, enquanto um dos
maiores modelos de imitação da criança, ser crítico
e criativo na escolha do que apresentar a mesma,
garantindo, com isso, que o trabalho seja interessante
para ambos (OLIVEIRA, 2009, p. 5).

627

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

O DESENVOLVIMENTO DA
APRENDIZAGEM
A teoria de Vygotsky se configura sócioconstrutivista, porque para ele o indivíduo se
desenvolve a partir do meio social em que
vive. Dessa forma, o homem visto como ser
social não pode viver isolado, porque precisa
do outro para aprender, crescer e evoluir,
necessitando da interação com a sociedade
na qual está inserido. Para Vygotsky o
aprendizado se dá na relação do sujeito com o
outro, sendo definida como mediação, porque
se desenvolve por meio de intervenções, e,
acelera o desenvolvimento da aprendizagem
(VYGOTSKY, LURIA, LEONTIEV, 1994, p. 115).

Gardner fala de sete inteligências que
são: musical, corporal-cinestésica, lógicomatemática, linguística, espacial, interpessoal e
intrapessoal. Essas inteligências tem a ver com
o ambiente em que as pessoas são criadas
e com os estímulos que recebem durante a
infância.
Ele destaca que a inteligência
musical está caracterizada na habilidade que
a criança tem em reconhecer sons e ritmos
(GARDNER, 1995).
Sabe-se que a música estimula e auxilia
no desenvolvimento da criança na escola.
Essa linguagem aumenta a capacidade da
criança, desperta o interesse e faz o percurso
do aprender mais interessante. Para Brito, a
experiência com a música antes do aprendizado
convencional é de muita relevância, porque
o trabalho pedagógico entende a música
como um processo de construção contínua,
envolvendo o perceber, o sentir, o experimentar,
o imitar, o criar e o refletir.Para Gagnard:

A música pode somar e ampliar áreas do
desenvolvimento, para Vygotsky a criança
inicia seu processo de aprendizagem desde
muito cedo, porque interage nos ambientes
em que convive, por esse motivo está sempre
em contato com novas informações. Pensando {...A iniciação musical infantil deverá fomentar na criança
nesse contexto, a música pode somar e ampliar o desenvolvimento máximo da criatividade individual
dentro do desenvolvimento máximo da criatividade
áreas do desenvolvimento. Ele afirma que:
[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento,
mas uma correta organização da aprendizagem da
criança que conduz ao desenvolvimento mental, ativa
todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta
ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem.
Por isso, a aprendizagem é um momento intrinsecamente
necessário e universal para que se desenvolvam essas
características humanas não-naturais, mas formadas
historicamente (VYGOTSKY, LURIA, LEONTIEV, 1994,
p. 115).

Para Gardner a música é essencial ao
ensino-aprendizagem, e é importante analisar
a teoria das inteligências múltiplas, porque a
teoria de Gardner mostra que cada pessoa
possui um grau e combinações diferentes das
inteligências múltiplas. Essa teoria mostra que
cada pessoa possui um grau e combinações
diferentes dessas.Segundo Gardner: “Uma
inteligência implica na capacidade de
resolver problemas ou elaborar produtos
que são importantes num determinado
ambiente ou comunidade cultural”
(GARDNER, 1995, p. 21).
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O pensamento de Vygotsky aliado a esse
Para Faria:
aspecto nos faz entender que o intelecto é a
A música como sempre esteve presente na vida dos
soma de diferentes capacidades, então:
Cada capacidade pode ser desenvolvida
independentemente, mediante um exercício
adequado. A tarefa do docente consiste em
desenvolver não uma única capacidade de
pensar, mas muitas capacidades particulares
de pensar em campos diferentes; não em
reforçar a nossa capacidade geral de prestar
atenção, mas em desenvolver diferentes
faculdades de concentrar a atenção sobre
diferentes matérias”. (VYGOTSKY, LURIA,
LEONTIEV, 1994, p. 108).

seres humanos, ela também sempre está presente na
escola para dar vida ao ambiente escolar e favorecer
a socialização dos alunos, além de despertar neles o
senso de criação e recriação (FARIA, 2001, p. 24).

Ainda é possível constatar que muitas
escolas estão despreparadas para o ensino da
música, porque seus professores não têm uma
formação específica, e ainda faltam recursos e
materiais de apoio.

Essa falta de conhecimento de alguns
professores em como trabalhar com a música
de acordo com o conteúdo é a responsável
por muitos relutam neste trabalho, terminam
Assim, a criatividade estimulada pela por utilizar a música apenas como recreação,
educação musical desperta a capacidade perdendo oportunidades de transformar suas
da criança, suas funções e ações mentais, aulas em aulas mais interessantes.
contribuindo para o processo de ensinoaprendizagem.
Existem várias formas de se trabalhar a música
Segundo Penna:
na sala de aula, por exemplo, de forma lúdica e
coletiva, com a utilização de jogos, brincadeiras
de roda e confecção de instrumentos.
Os instrumentos de percepção são necessários
para que o indivíduo possa ser sensível à
música, prendê-la, recebendo o material sonoro/
musical como significativo. A musicalização
é um processo em que as potencialidades de
cada indivíduo são trabalhadas e preparadas
de modo a reagir ao estímulo musical (PENNA,
2014, p. 21).

Freire afirma que a música na sociedade e
no contexto escolar pode transformar, portanto
deve ter um papel mais definido no ensino
escolar, porque a escola é parte importante da
sociedade em que vivemos.

Quando exploramos a música no meio
educacional, podemos formar indivíduos mais
críticos que saibam explorar seus valores e
costumes, e o professor é o mediador nesse
processo de ensino e aprendizagem.
A música já vem sendo desenvolvida na
Freire salienta que:
escola há muito tempo, mas são necessárias
algumas mudanças para tornar o ensino Por isso é que, na formação permanente dos professores,
mais atrativo e eficiente. É preciso utilizar a o momento fundamental é da reflexão crítica sobre
música como uma das linguagens que o aluno a prática. É pensando criticamente a prática de hoje
precisa conhecer porque a música transmite ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática
sensações e auxilia no raciocínio lógico, no (FREIRE, 2002, p. 39)
desenvolvimento psíquico, motor e afetivo. Por
Assim, as crianças que são estimuladas com
isso pesquisadores como Gardner afirmam que
a habilidade musical é tão importante quanto a a música, aprendem a ler e a escrever com
lógica matemática e a linguística porque auxilia mais facilidade, visto que a música ajuda no
processo de alfabetização, na concentração e
outros tipos de raciocínio.
629

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

percepção.
Então devemos sempre relacionar a música
com outros tipos de arte, como a pintura, o
teatro, a dança, entre outros. Inclusive associar
o movimento à canção. É possível ainda
exercitar a memória e o raciocínio da criança.
Vygotsky afirma que:
o aperfeiçoamento de uma função específica do
intelecto influi sobre o desenvolvimento das outras
funções e atividades só quando estas têm elementos
comuns. (VYGOTSKY, LURIA, LEONTIEV, 1994, p. 108).

Ao associarmos a aprendizagem musical
ao aprendizado qualitativo, atingimos áreas
cognitivas, emocionais e motoras. Nessa
reflexão Vygotsky diz que a escola não pode
restringir o ensino às artes visuais, porque está
podando a criança do pensamento abstrato. E
ainda acrescenta que:
A criança atrasada abandona a si mesma,
não pode atingir nenhuma forma revolucionária
de pensamento abstrato, e, precisamente, por
isso, a tarefa concreta da escola consiste em
fazer todos os esforços para encaminhar a
criança nessa direção, para desenvolver o que
lhe falta (VYGOTSKY, LURIA, LEONTIEV, 1994,
p. 113).

Quando vivenciamos a música fazemos
inferências significativas, e, as crianças
desenvolvem uma memória de longa duração. A
música faz nossa mente reconhecer melodias,
harmonias e ritmos simultaneamente, trazendo
contribuições e benefícios para o crescimento
da criança e a consolidação da aprendizagem.
Sacks ainda acrescenta que:
A base disso é a extraordinária tenacidade da memória
musical, graças à qual boa parte do que ouvimos
nos primeiros anos de vida pode ficar “gravado” no
cérebro pelo resto de nossa existência. O fato é que
o nosso sistema auditivo, nosso sistema nervoso, é
primorosamente sintonizado para a música (SACKS,
2007, p. 8).

INTERAGINDO COM A LINGUAGEM
MUSICAL
Vygotsky, diz que a criança pode desenvolver
sua zona de desenvolvimento proximal
potencial com o auxílio de um adulto. Sendo
assim possível a observação dos processos
de desenvolvimento já produzidos. Por isso,
oferecer conhecimentos musicais para a
criança pode torná-la, no futuro, uma amante
da música e dos instrumentos.

Para ele quando a criança tem acesso a
linguagem musical é capaz de desenvolver
conhecimentos e aperfeiçoá-los através do
Quando incentivamos a criança a ouvir
tempo.
música, ativamos seu sistema auditivo, motor e
sensorial. Podemos observar que a criança ao
E, com isso, a criança passa a se perceber
ouvir sons ou ritmos musicais, mesmo que sem
e integrar-se à sociedade, porque a linguagem
entender acaba por fazer leves movimentos com
musical contribui para seu crescimento e
a cabeça e com o corpo, porque a música leva
interação com o ambiente e a sociedade.
a criança a uma viagem em sua criatividade,
percorrendo caminhos imaginários.
Os valores musicais também são transmitidos
de geração em geração, porque a música
está presente desde as épocas mais remotas,
trazendo benefícios para todos.
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É preciso lembrar das músicas vivenciadas com
A MÚSICA COMO MEIO DE
o manuseio de pandeiros, maracás, chocalhos,
APRENDIZAGEM
entre outros. Esses sons proporcionaram
o aprendizado e o desenvolvimento da
A aprendizagem musical tende a formar
coordenação motora, da concentração, da um indivíduo questionador e explorador de
linguagem entre outros aspectos.
seus valores e costumes, mas para que isso
aconteça esse trabalho com a música precisa
Para Gordon, o período de internalização ocorrer bem cedo. A criança precisa aprender
dos conhecimentos musicais contribui para de forma diferente e alegre, porque o professor
desenvolver a fala e valoriza as interações com é o mediador desse aprendizado, cabendo a
o outro.
ele trabalhar e desenvolver atividades por meio
Ele diz ainda que:
da música (BEAUCLAIR 2004).
Quando se trabalha com a educação musical
ganha-se experiência, a utilização de diversos
É o período mais importante da aprendizagem [...]
quando a criança aprende através da exploração
tipos de músicas infantis ajudará na aplicação
e a partir da orientação não-estruturada que lhe
dos conteúdos. Crianças de 3 e 4 anos que
proporcionam os pais e outras pessoas que
mal sabiam falar, cantavam com alegria as
dela cuidam. Aquilo que a criança aprende
músicas da Xuxa, Patati e Patatá entre outras
durante estes primeiros cinco anos de vida
relacionadas ao cotidiano escolar. Trabalhar
forma os alicerces para todo o subsequente
desenvolvimento educativo (GORDON, 2000, p. 3).
o lúdico com a música vem a aprimorar não
só o conhecimento musical, mas também o
crescimento da leitura e da escrita. O trabalho
com a música deve ser de maneira divertida
O espaço escolar é um ambiente de e atrativa para a criança, porque por meio da
aprendizagem, no qual, cabe ao professor música acontece o aprendizado.
estimular as crianças ao aprendizado e, quando
esse aprendizado se dá de forma prazerosa é
Para Beauclair (2004), psicopedagogo,
muito mais rápido para a criança entender o educador de arte e mestre em educação, a
que está fazendo ali, naquele momento.
música não é só uma questão de interferência na
Duarte diz que:
educação da criança, mas é uma necessidade,
Cabe ao ensino escolar, portanto, a importante tarefa
de transmitir à criança os conteúdos historicamente
produzidos e socialmente necessários, selecionando o
que desses conteúdos se encontra, a cada momento
de processo pedagógico, na zona de desenvolvimento
próximo. Se o conteúdo escolar estiver além dela, o
ensino fracassará porque a criança é ainda incapaz de
apropriar-se daquele conhecimento e das faculdades
cognitivas a ele correspondentes. Se, no outro extremo,
o conteúdo escolar se limitar a requerer da criança
aquilo que já se formou em seu desenvolvimento
intelectual, então o ensino torna-se inútil, desnecessário,
porque a criança pode realizar sozinha a apropriação
daquele conteúdo e tal apropriação não produzirá
nenhuma nova capacidade intelectual nessa criança,
não produzirá nada qualitativamente novo, mas apenas
um aumento quantitativo das informações por ela
dominadas (DUARTE, 2001, p.98).
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devendo ser rotineira, porque possibilita a
melhoria da sensibilidade, beneficia o processo
da aquisição da leitura e da escrita, e auxilia na
melhoria da capacidade de memorização e de
raciocínio.
Para Faria, a música é importante para a
aprendizagem, pois a criança desde pequena
já ouve música, cantada pela mãe ao dormir.
Para Brito:
objetos sonoros e também outros instrumentos poderão
ser descobertos se as crianças tiverem a chance de
contar com materiais variados e também com a
orientação e o estímulo do educador ou educadora
(BRITO, 2003, p. 74).

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

Percebemos nos estudos de Sacks que ele
A música quando bem trabalhada no processo
enfatiza o pensamento de Vygotsky quanto educacional desenvolve a criança como um
aos efeitos positivos do movimento musical todo, porque ela consegue se relacionar melhor
no cérebro, porque modela e potencializa as socialmente e no meio escolar.
funções neurais.
Segundo Del Ben:
Sendo assim para Sacks:
Nós, humanos, somos uma espécie musical além de
linguística. Isso assume muitas formas. Todos nós (com
pouquíssimas exceções) somos capazes de perceber
música, tons, timbres, intervalos entre notas, contornos
melódicos, harmonia e, talvez no nível mais fundamental,
ritmo. Integramos isso tudo e “construímos” a música
na mente usando muitas partes do cérebro (SACKS,
2007, p. 08).

Na reflexão de Vygotsky, a escola não pode
restringir o ensino às artes visuais, porque
poda a criança de aprender outras linguagens,
e a música atinge áreas cognitivas, emocionais
e motoras que acrescenta qualidade à
aprendizagem.

A INFLUENCIA DA MÚSICA NA VIDA
SOCIAL DA CRIANÇA
A criança tem condições de experimentar no
dia a dia a influência da música em sua vida,
quanto maior a riqueza aos estímulos musicais,
maior será o desenvolvimento intelectual dessa
criança e sua forma de ver o mundo.
O ato de aprender fica mais agradável por
meio da música, porque possui estímulos
que levam a criança a aprender de forma
lúdica, tendo maior facilidade em absorver
informações e conseguem trabalhar melhor as
suas emoções.
Bréscia diz que:
[...] o aprendizado de música, além de favorecer o
desenvolvimento afetivo da criança, amplia a
atividade cerebral, melhora o desempenho
escolar dos alunos e contribui para
integrar socialmente o indivíduo
(BRÉSCIA, 2003, p. 81).

A música pode contribuir para a formação global do
aluno, desenvolvendo a capacidade de se expressar
através de uma linguagem não-verbal e os sentimentos
e emoções, a sensibilidade, o intelecto, o corpo e a
personalidade [...] a música se presta para favorecer
uma série de áreas da criança. Essas áreas incluem a
“sensibilidade”, a “motricidade”, o “raciocínio”, além da
“transmissão e do resgate de uma série de elementos
da cultura” (DEL BEN, 2002, p. 52-53).

Ao compreender a música como linguagem
e forma de conhecimento, leva-nos a ver a
criança não como um ser estático, mas como
alguém que interage sempre com o meio em
que está, organizando ideias e pensamentos.
Com a musicalização a criança percebe
que o diferente pode ser normal, e em uma
escola que trabalha com crianças portadoras
de necessidades especiais, é fundamental
esse trabalho, porque ele abre espaço e
oportunidades para que essas crianças possam
se expressar e viver igualmente com as outras,
respeitando suas limitações.
Bréscia afirma que:

crianças mentalmente deficientes e autistas
geralmente reagem à música, quando tudo o
mais falhou. A música é um veículo expressivo
para o alívio da tensão emocional, superando
dificuldades de fala e de linguagem. A
terapia musical foi usada para melhorar a
coordenação motora nos casos de paralisia
cerebral e distrofia muscular. Também é usada
para ensinar controle de respiração e da
dicção nos casos em que existe distúrbio da
fala (BRÉSCIA, 2003, p. 50).

O papel do professor é mediar
o aprendizado, contribuindo
para o desenvolvimento da
A música é uma aliada para o ensinoaprendizagem e promovendo aprendizado em sala de aula, porque interfere
a formação social do aluno.
nos âmbitos mais elevados da criança, o
cognitivo, o afetivo e o social, levando a
criança a um mundo mais amplo de seus
conhecimentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A expressão musical é construída social e culturalmente e se inserida com os estilos de aprendizagem no contexto escolar, auxiliará no processo de ensino aprendizagem das crianças. É
preciso introduzir a música não só na estrutura curricular, mas no cotidiano da sala de aula, porque dessa forma ela irá transformar e ajudar os alunos, motivando-os e fazendo com que todos
se sintam capazes, e o professor assim como toda comunidade escolar deve estar disposto a
mudar seus métodos de ensino, buscando aprimorar seus conhecimentos visando um melhor
resultado no seu trabalho.
A musicalização se faz necessária porque a criança aprende brincando, mas a realidade das
escolas quanto ao ensino da música ainda é precária, e acontece de forma superficial.
Conhecemos a música como um universo que nos remete a expressões de sentimentos, ideias
e valores culturais, porque facilita a comunicação do indivíduo com ele mesmo e com o meio
em que vive.
Diante desse estudo, buscamos uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças e
foi possível concluir que a música é um instrumento valioso para o ensino aprendizagem.
Relacionar a música com outras disciplinas melhora a qualidade do ensino, motiva o aluno e
ele aprende melhor, porque a música é uma parceria que deu certo, deixando o ambiente leve,
alegre e permite que a criança se expresse brincando e desenvolvendo seu vocabulário.
Em nosso trabalho foi possível ainda observar como a música é importante em todas as idades, mas, principalmente na educação infantil, porque motiva e ajuda as crianças a se desenvolverem em áreas como interação social, facilidade de raciocínio, coordenação motora, entre
outras.
Assim, a música tem muito mais a contribuir com sua expressividade, fazendo com que a
criança adquira a leitura do ser individual e social, transformando suas relações interpessoais.
As experiências vividas por meio da música são muito gratificantes e constituem um elemento
inestimável para a formação e o desenvolvimento da criança. Avaliando as questões tratadas
nesse artigo, vimos a necessidade de um olhar mais atento para a formação dos profissionais
da educação infantil, levando-os a terem noções musicais amplas, visando a inclusão da música
no processo de ensino e aprendizagem. Esse estudo despertou novos olhares à educação e
reflexão a respeito da qualidade e do compromisso com a aprendizagem das crianças.
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A LINGUAGEM MUSICAL COMO
PROCESSO LÚDICO E SOCIALIZADOR
NA APRENDIZAGEM

RESUMO: Este projeto teve por objetivo refletir como a música contribui no desenvolvimento cognitivo, na sensibilidade da criança e na sua formação integral. Utilizou-se como
método de pesquisa, o qualitativo e descritivo com embasamento em pesquisas bibliográficas em livros e sites. Vivemos num mundo rodeado de sons. A música, entre outras artes, tem sido reconhecida como parte fundamental da história da civilização. A linguagem
musical deve ser entendida como um meio de conhecer, interagir, expressar-se no mundo, comunicar, viver e transformar a realidade. Conclui-se que torna cada vez mais necessária a ludicidade no ambiente educacional de nossos alunos, pois ela é capaz de tornar o aprendizado prazeroso e estimulante. Aprender a escutar é tão importante quanto o
aprimoramento de conteúdos da educação musical, pois é através do mesmo que a criança amplia seu conhecimento de mundo, estimula a imaginação, cria e recria novas estruturas psíquicas, desenvolvendo se assim nos aspectos: cognitivo, afetivo, motor e social.

Palavras-chaves: Música; Educação Musical; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

ste presente trabalho foi embasado em pesquisas bibliográficas, revistas e sites especializados na área de educação e de música, com o objetivo de enfatizar a importância da
musicalização, principalmente na educação infantil, aguçando a criatividade das crianças, além de despertar o gosto pela apreciação de diversos ritmos musicais e a aprendizagem
dos mesmos.
A música está atrelada à psicologia do desenvolvimento e vê a musicalidade como expressão
de um conjunto de fatores hereditários, ambientais, psicológicos e sociais.
A criança nasce com um determinado nível de aptidão musical, e esse nível é modificado em
função das instruções formais ou informais que ela recebe, por isso este estudo teórico enfatiza
a importância de que as crianças recebam orientação musical informal e instrução musical formal de qualidade enquanto estão no estágio de desenvolvimento da aptidão musical.
Desde que já exista uma afinidade com a música nas crianças pequenas, as experiências musicais na primeira infância são de suma importância, pois irão resultar em um desenvolvimento
musical maior.
Além disso, existem outras áreas de desenvolvimento, nas quais a estimulação tem efeito primordial quando as capacidades biológicas estão se desenvolvendo rapidamente. Isto é bastante
evidente no desenvolvimento da linguagem, na facilidade com que uma criança domina qualquer
língua que a cerca, além de ser evidente o enriquecimento em habilidades motoras e cognitivas.
A música é um universo de expressão de valores culturais, ideias e facilita a comunicação com
o meio em que se vive. Portando nesse sentido a música com suas expressões, habilidades,
possibilidades, procedimentos, considerações e todo seu desenvolvimento, mostram-se capaz
de adquirir conhecimentos únicos e resultados extraordinários, despertando noções de respeito
ao próximo além de estimular outras aprendizagens.
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MUSICALIZAÇÃO
A música é uma linguagem organizada
pelo ritmo, a melodia e a harmonia, que
desperta no seu ouvinte uma resposta
emocional, tem um caráter universal e
exprime a vida humana sensível e criadora
(HOHMANN e WEIKART, 1997, p. 657).
A palavra música vem do grego Mousiké
e significa a “artes das musas”. Os gregos
atribuíam aos deuses sua música, definida como
uma criação e expressão integral do espírito,
um meio de alcançar a perfeição. O músico era
visto como o guardião de uma ciência e de uma
técnica, e seu saber e seu talento precisavam
ser desenvolvidos pelo estudo e pelo exercício.
O reconhecimento do valor formativo da
música fez com que surgissem, naquele país,
as primeiras preocupações com a pedagogia
da música (HOHMANN e WEIKART, 1997).

A música é uma manifestação artística e
cultural de um povo, em determinada época ou
região. É um veículo usado para expressar os
sentimentos com uma diversidade cultural no
fazer musical como: músicas infantis, músicas
religiosas, músicas para dançar, música
instrumental, vocal, erudita e popular. Existem
inúmeras definições para a música, mas de
um modo geral, ela é considerada ciência
e arte, à medida que as relações entre os
elementos musicais são relações matemáticas
e físicas (HOHMANN e WEIKART, 1997).
De acordo com os documentos do Referencial
Curricular para a Educação Infantil (RCNEI):
A música é a linguagem que se traduz em formas
sonoras capazes de expressar e comunicar sensações,
sentimentos e pensamentos, por meio da organização
e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio.
A música está presente em todas as culturas, nas mais
diversas situações: festas e comemorações, rituais
religiosos, manifestações cívicas, políticas etc. (BRASIL,
1998, p. 45).

A combinação de ritmos e melodias, de
maneira agradável ao ouvido, conceituam a
música de qualidade. No sentido amplo é a
organização temporal de sons e silêncios.
No sentido restrito, é a arte de coordenar
e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e
esteticamente válidos, podendo ser transmitida
através da voz ou de instrumentos musicais.
Para Sekeff:
[...] o fazer musical não é o mesmo nos diversos
momentos da história da humanidade ou nos
diferentes povos, pois são diferenciados os princípios
de organização dos sons. E esse aspecto dinâmico da
música é essencial para que possamos compreendê-la em
toda a sua riqueza e complexidade (SEKEFF, 2007, p. 20).

Para a educadora musical Gainza (1988,
p. 101) “O objetivo específico da educação
musical é musicalizar, ou seja, tornar o
indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno
sonoro, promovendo nele, ao mesmo
tempo, respostas de índole musical”.
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A música é um dos mais potentes
estimulantes para ativar os circuitos do
cérebro, contribuindo para a compreensão
da linguagem e para o desenvolvimento da
comunicação, para a percepção de sons
variados e aprimoramento de outras habilidades.
Segundo Bréscia (2003), a música é uma
linguagem universal, tendo participado da
história da humanidade desde as primeiras
civilizações. Conforme dados antropológicos,
as primeiras músicas seriam usadas em
rituais, como: nascimento, casamento, morte,
recuperação de doenças e fertilidade. Com o
desenvolvimento das sociedades, a música
também passou a ser utilizada em louvor a
líderes, como a executada nas procissões
reais do antigo Egito e na Suméria. A música
se faz presente em todas as manifestações
sociais e pessoais do ser humano, haja
vista que muito antes da descoberta do
fogo, o homem já se comunicava através
de gestos e sons (BRÉSCIA, 2003).

A linguagem musical antecede a fala, pois
não raramente os pais embalam seus filhos
pequenos ao som de vocalizes ou cantigas
de ninar. Portanto, a musicalização começa
instintivamente, sendo estimulada através de
canções, conversas com o bebê ou colocando
um som de fundo no quarto da criança. A
linguagem musical é um poderoso meio para
transmitir valores, expressar juízos, reforçar
estereótipos ou preconceitos. Muitas vezes por
falta de fundamentação teórica consistente ou por
uma formação docente inadequada, o processo
de musicalização infantil ou de sensibilização
musical negligencia questões tão importantes
e determinantes para a vida daquela criança
que está em formação (BRÉSCIA, 2003).
[...] A iniciação musical deve ter como objetivo
durante a idade pré-escolar, estimular, na criança,
a
capacidade
de
percepção,
sensibilidade,
imaginação, criação, bem como agir como uma
recreação educativa, socializando, disciplinando e
desenvolvendo a sua atenção [...] (WINN, 1975, p. 32).

HISTÓRICO
A origem da música possui inúmeras
hipóteses e diferentes autores defendem a
seu modo, uns falam que a mesma originou
– se por meio dos cantos dos pássaros,
pelo uso de instrumentos rústicos, tambores
ou através dos movimentos rítmicos do
corpo humano (ZIMMERMANN, 1996).
É certo que desde a pré-história, sempre
encontramos a música como uma das
manifestações do homem (são conhecidas
flautas que datam de 60 mil anos antes de
Cristo).As primeiras referências referências da
música ocorreu nos tempos primitivos onde
eram foram registradas figuras de instrumentos
musicais e dançarinos, através de desenhos em
grutas, sobre as rochas (ZIMMERMANN, 1996).
A música tinha origem divina, desta forma
sua criação e manifestações eram atribuídas
aos deuses, musas e seres mitológicos. Nilsa
Zimmermann (1996, p.8), cita que a o homem
639

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

pré - histórico acreditava que com a linguagem
No livro Por que arte-educação? Duarte
musical afastava os maus espíritos, as doenças Jr. comenta sobre a diferença do nosso
e até a morte; vencia as tempestades, os modo de ver e pensar a educação se
raios; obtinha a chuva e a fertilidade da terra. comparados aos gregos. Segundo o autor:

Na Grécia antiga, a atividade musical era
obrigatória e revestia-se de enorme prestígio,
atribuindo-se à música importante papel na
educação e na arte, uma maneira de pensar
e de ser. A mesma era um elemento integrante
da vida cotidiana, da religião e do pensamento,
sendo praticada sobretudo nas cerimônias
religiosas e no teatro (ZIMMERMANN, 1996).

Bréscia (2003, p. 25) conceitua a música
como “[...] combinação harmoniosa e
expressiva de sons e como a arte de se
exprimir por meio de sons, seguindo regras
variáveis conforme a época, a civilização, etc.”
Na Grécia Clássica, o ensino da música
era obrigatório, e há indícios de que já havia
orquestras naquela época. Pitágoras de
Samos, filósofo grego da Antigüidade, ensinava
como determinados acordes musicais e
certas melodias criavam reações definidas no
organismo humano. “Pitágoras demonstrou
que a seqüência correta de sons, se tocada
musicalmente num instrumento, pode mudar
padrões de comportamento e acelerar o
processo de cura (BRÉSCIA, 2003, p. 31).

[...] por exigências de nossa civilização, separamos
nossos sentimentos e emoções de nosso raciocínio e
intelecção. Há locais e atividades onde devemos ser
“racionais” apenas, deixando de lado as emoções. Já
em outros podemos sentir e manifestar dor, prazer,
amor, alegrias, tristezas etc. estamos divididos e
compartimentados num mundo altamente especializado,
e, se quisermos alcançar o “sucesso” devemos manter
essa compartimentação (DUARTE JR., 1991, p.11).

Com a invasão do Império Romano no mundo
grego, os soldados romanos, eram educados
para serem duros, disciplinados e severos com
o objetivo de conquistarem o mundo. Neste
período as artes e as letras possuem uma grande
ênfase em toda Roma. No decorrer dos anos
com a forte influência da cultura helenística,
a educação musical vai ganhando espaço
entre os romanos, sendo assim estudada
como “ciência” (DUARTE JR., 1991, p.11).

Os gregos, desde a infância, aprendem
que o canto era capaz de educar e civilizar.
O músico era o guardião de uma ciência e
de uma técnica, desenvolvidos pelo estudo e
pelo exercício. A educação para os gregos era
concebida como a relação harmoniosa entre
corpo e mente, com a função mais espiritual
do que material, o objetivo era a formação do
caráter do sujeito e não apenas a aquisição
de conhecimentos (BRÉSCIA, 2003, p. 31).
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Durante a Idade Média, a música passou a ser
valorizada pela Igreja Católica sendo incluindo-a
nos cultos cristãos. A Igreja inseriu o estudo
e o ensino da música como uma disciplina
teórica no domínio das ciências matemáticas.
Estimularam a formação de compositores,
cantores,
concertistas
e
musicólogos
através da fundação de capelas, colégios,
academias, bibliotecas, conjuntos polifônicos
e instrumentais (DUARTE JR., 1991, p.11).
Na Idade Média, inicia-se a música polifônica
vocal, a utilização do órgão e a música popular,
de caráter modal e profano. Apesar da oposição
da igreja, surgem os trovadores cortesãos
e os menestréis populares. De acordo com
Nilsa Zimmermann (1996, p.18), durante a
idade Média a música vocal (música cantada
predominou sobre a música instrumental). Os
instrumentos musicais existiam simplesmente
para acompanhar o canto. Eles eram escravos
da música cantada. Por volta do século VI, o
papa são Gregório Magno criou novos modos
de canto sendo assim a igreja para homenagear
este canto, chamou – o Canto Gregoriano,
também conhecido como cantochão ou
canto plano (DUARTE JR., 1991, p.11).
O período da Renascença foi marcado pela
religião, pela busca de maior liberdade e pela
Reforma Protestante liderada por Martinho
Lutero, que visava à catequese do povo. Em
virtude de sua importância nos cultos religiosos
a música ocupa lugar de destaque nas escolas
protestantes, nelas as crianças recebiam
noções de escrita musical além de cantar.
De acordo com Duarte Jr.:
“De uma ou de outra forma, aquelas aulas estavam
lá: espremidas entre disciplinas que em geral eram
consideradas “mais sérias”, ou “mais importantes”
para a nossa vida futura”. Era como se estas aulas
não pudessem de forma alguma contribuir para o
desenvolvimento do ser humano (DUARTE JR. 1991,
p. 9).

O período da Idade Moderna foi marcado por
dois períodos importantes para o mundo musical:
641

o Classicismo e o Romantismo. O Classicismo
foi marcado pela criação de músicas puras,
buscando a perfeição da forma, não queriam
que a música fosse uma linguagem para
cantar a religião, o amor, o trabalho, a natureza
ou qualquer coisa (DUARTE JR., 1991, p.11).
No Romantismo a música buscava fundir todas
as artes em uma só, a expressão, procurava
traduzir o fluir dos sentimentos do compositor, a
expressão do subjetivismo e do individualismo.
No Brasil, o ensino da música ocorreu por volta
de 1549, com a chegada dos jesuítas que
aqui se estabeleceram, abrindo as primeiras
escolas e tendo como missão a catequização
dos indígenas (DUARTE JR., 1991, p.11).
Os jesuítas usavam como recurso primordial
para evangelização a música, devido a forte
ligação dos indígenas com a mesma. Os negros
tiveram grande influência na música brasileira,
através de instrumentos de percussão trazidos
de sua terra como o ganzá, a cuíca, o atabaque e
cantavam e dançavam embebidos pelos sons e
ritmos de sua pátria (DUARTE JR., 1991, p.11).
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Na Idade Contemporânea surgem outras
correntes musicais como a música concreta,
a música eletrônica, a música eletrônica (com
elementos do acaso) e a música estocástica
(com intervenção do computador eletrônico).

A LINGUAGEM MUSICAL

música, além de favorecer o desenvolvimento afetivo
da criança, amplia a atividade cerebral, melhora o
desempenho escolar dos alunos e contribui para
integrar socialmente o indivíduo (BRÉSCIA, 2003, p. 81).

A
Linguagem
musical
deve
ser
compreendida como uma forma de interagir,
aprender e transformar a realidade ao seu
entorno. Sua capacidade perceptiva de
ambiente e do mundo, faz se presente no
momento em que adquire novos sentidos,
significados e formas múltiplas de expressão.
Segundo Macedo:

A linguagem musical faz parte da vida dos
seres humanos e da educação de crianças
e adultos. Desde o nascimento, a criança
desenvolve o ritmo, de acordo com o contato
com o mundo que a rodeia e com as diversas
experiências sonoras do cotidiano, seja nas [...] o desenvolvimento e aprendizagem expressam,
batidas do coração, no andar das pessoas, na assim, as duas fontes do conhecimento: uma
fala da mãe, entre outros (BRÉSCIA, 2003, p. 81). endógena, que é interior a uma pessoa, grupo ou
A música é uma linguagem muito expressiva e as canções são veículos de emoções
e sentimentos e que fazem com que os indivíduos reconheçam neles seu próprio sentir. A musicalização é importante na infância
porque desperta o lado lúdico aperfeiçoando
o conhecimento, a socialização, a alfabetização, inteligência, capacidade de expressão, a
coordenação motora, percepção sonora e espacial e matemática (BRÉSCIA, 2003, p. 81).

sistema; e outra exógena, que se produz no exterior.
No primeiro caso, como o desafio é desdobrarse para fora, conservando uma identidade ou
envolvimento. No segundo, o que interessa é incorporar
algo que, sendo externo, há de se tornar nosso
individual ou coletivamente (MACEDO, 2005, p.10).

A música representa uma importante
fonte de estímulos, equilíbrio e felicidade
para a criança. Assim, na Educação Infantil
os fatos musicais devem induzir ações,
comportamentos motor e gestual até o primeiro
ano de vida, pois a partir daí elas estão
abertas para receber (BRÉSCIA, 2003, p. 81).
A contribuição da música no processo de
aprendizagem tem embasamento tanto no
referencial para educação infantil, como também
para teóricos, que abordam a música como
um dos temas principais para a construção
do conhecimento. De acordo com Bréscia:
Ao trabalhar com os sons, a criança aguça sua
audição, ao acompanhar gestos e dançar ela está
trabalhando a coordenação motora e a atenção, ao
cantar ou imitar sons ela está estabelecendo relações
com o ambiente em que vive. O aprendizado de
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A música infantil visa frequentemente prover
meios divertidos de ensinar a criança sobre
a cultura dela e de outras culturas, bom comportamento, fatos e habilidades. Neste contexto, pode ser usada como um rico recurso no
aprendizado de diversas disciplinas.

Constituindo a principal base deste trabalho
de embasamento teórico, a persuasão da inteligência musical, o principal objetivo do mesmo
foi promover a reflexão acerca da musicalização, associada a formação integral do ser huO educador pode selecionar músicas que
mano: nos aspectos linguísticos, cognitivos e
motores, pois os mesmos estão intimamente explorem diversos conteúdos a ser trabalhado
em sua área, o que vai tornar a aula mais dinâinterligados.
mica e prazerosa. A música de boa qualidade
A Musicalização é uma fonte inesgotável de proporciona diversos benefícios para as crianassuntos para compreender a si e ao mundo. ças e é uma grande aliada no desenvolvimento
Propicia de forma enriquecedora o crescimento saudável da criança.
interior e decodificar sentimentos e emoções.
Ressalta – se que vários educadores musiA contribuição da música no processo de
aprendizagem tem embasamento tanto no re- cais enriqueceram o universo musical através
ferencial para educação infantil, como também de pesquisas, atendendo diferentes aspectos
para teóricos, que abordam a música como um do desenvolvimento humano: físico, mental,
dos temas principais para a construção do co- social, emocional e espiritual, favorecendo a
aprendizagem da música de forma prazerosa,
nhecimento.
além de propiciar o bem-estar e o crescimento
Todos os seres humanos não possuem so- das potencialidades dos indivíduos.
mente uma inteligência, mas um grupo de
A linguagem musical deve ser valorizada
inteligências relativamente autônomas e independentes umas das outras, no entanto, as como algo essencial na formação intelectual
da criança, os resultados no ensino da música
mesmas estão intimamente interligadas.
são os mesmos durante as atividades musiAs diferenças nos perfis intelectuais dos indi- cais, cantando, compondo, ouvindo, propicianvíduos decorrem tanto de aspectos genéticos do assim situações que contribuem para o decomo em suas experiências vividas e ambien- senvolvimento integral do indivíduo.
tes favoráveis, mas todas as pessoas possuem
Conclui-se assim ao final deste trabalho, que
potencial biológico para se desenvolverem em
todas as inteligências. Evidenciou-se através a verdadeira função da música é sensibilizar o
deste estudo a necessidade da individualiza- indivíduo e contribuir para a formação do mesção na educação respeitando a criança com mo, quando trabalhada de forma adequada na
um ser com diferentes experiências, habilida- escola, favorecendo assim uma aprendizagem
des e saberes em diversas áreas do conheci- mais rica e significativa.
mento.
A Linguagem musical, enfoca a música no
universo educacional, sendo um agente facilitador do processo educacional, além de estimular a expressão de sentimentos, ideias, valores
culturais e facilitar a comunicação do indivíduo
consigo e com o meio em que vive.
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AS DINÂMICAS EDUCACIONAIS:
LUDOPEDAGOGIA COMO MECANISMO DE
APOIO ÀS DEMANDAS COGNITIVAS

RESUMO: Quando pensamos em educação, buscamos angariar o maior número possível de
mecanismos de atuação diversificados que estejam de acordo com as necessidades dos alunos. A ludopedagogia é uma maneira de libertar o cérebro para dar espaço ao aprendizado. O
principal interesse da ludopedagogia é claro, a implicação dos alunos. Mais envolvente, também
é essencial em um projeto de ensino à distância. Fortalece a participação, evita o abandono
e mantém a atenção. As atividades desenvolvem a confiança, o conhecimento e a autoestima das crianças. Eles promovem a interação para desenvolver habilidades interpessoais e
permitem que a criança desenvolva um relacionamento saudável e empático com os outros.

Palavras-chaves: Ludopedagogia; Educação; Desenvolvimento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

brincar é, sem dúvida, um instrumento de aprendizagem intimamente ligado à mobilização de cinco gestos mentais: atenção, compreensão, memorização, reflexão e imaginação. Em cada jogo, uma nova tarefa complexa para resolver. Além disso, as ações do jogo dos adversários são quase
imprevisíveis e o perigo (lançamento de dados, cartas de desenho) é um mecanismo lúdico bastante difundido que pode mudar rapidamente a “cor” de um jogo enquanto diversão.
A chegada das habilidades pedagógicas em nossas escolas permite que os jogos passem
pela porta da frente na sala de aula. Jogar um jogo de estratégia, cooperativo, linguístico, requer
a mobilização de muitos recursos: conhecimento, know-how e habilidades para alcançar o objetivo definido pelos autores dentro das regras do jogo. Ao contrário de brinquedos de exercício
(sensório, motor ou manipulativo), simbólico (de papel, encenação de produção gráfica com
dois ou dimensões) ou conjuntos (construção, layout ou edição científica), os jogos de tabuleiro respondem a usos específicos, perfeitamente enquadrados por regras previamente aceitas
pelos jogadores. Estas são “armadilhas lúdicas” [ii] que forçaram o jogador a fazer escolhas ao
longo do jogo. O brincar mobiliza e desenvolve recursos (vocabulário, conhecimento), habilidades disciplinares (lógica, por exemplo) e muitas habilidades transversais (autonomia, empatia,
cooperação, etc.). Por natureza, o jogo da sociedade é também um exercício de socialização, de
convivência ou mesmo de cidadania Na escola, a pedagogia do brincar integra-se sem dificuldade à pedagogia ativa. A mecânica lúdica do jogo por si só traz motivação para os jogadores.
Ao contrário de uma atividade típica de aprendizado, o resultado não importa. O jogo oferece
um desafio não sem riscos e incertezas, e o ambiente do jogo mergulha os jogadores em um
cenário espaço-temporal que está fora de sintonia com a realidade. Isso permitirá que ele aceite
o erro e confie nele para obter lucro, um aprendizado e uma experiência positiva (PIAGET, 1990).
O jogo é, portanto, tanto uma ferramenta de aprendizado como uma ferramenta maravilhosa para a
escola de remediação ou reinserção, porque a atividade em si é motivadora e fundamentalmente diferente de outras técnicas de aprendizado que o jovem necessita todos os dias em seu ambiente escolar.
Buscaremos aqui tratar das nuanças ludopedagógicas como elemento que viabilize (PIAGET, 1990).
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FORMAÇÃO DO SUJEITO EM TORNO
DAS ATIVIDADES LÚDICAS
Um método de abordagem ludopedagógico
desperta emoções e propicia afeto. Segundo
as neurociências, o jogo pode capturar e
ressuscitar a atenção dos participantes. Ao
estimular os sentidos e o movimento, ele ancora
as habilidades mais profundamente. Entendese espontaneamente, o cérebro humano não é
capaz de armazenar muita informação destilada
através de um aplicativo de imagem estático. O
jogo e os sentimentos implicam e criam uma
memória muito mais forte (VYGOTSKY, 1989).
Ludopedagogia é o conjunto de ferramentas
que permitem aprender por meio de do jogos,
este método não substitui as outras técnicas,
mas busca completa-las. É a variedade de
abordagens que promove a aprendizagem.
Cartas de baralho ou tijolos de construção
não são, portanto, fúteis nem inúteis, uma
vez que seu uso é voltado para objetivos
educacionais reais. O jogo não se limita
a uma simples função quebra-gelo. Isso
realmente permite o desenvolvimento e a
aquisição de habilidades (VYGOTSKY, 1989).

O conhecimento ludopedagógico é adaptado
para todo o público, mesmo o mais refratário.
Como em qualquer método de ensino, é
especialmente a postura do professor que
faz a diferença, especialmente porque ajuda
a proteger o aluno em face do desconforto,
fonte de aprendizagem. Na prática, o uso
da ludopedagogia pelo professor não é uma
obrigação. O essencial é o seu carisma. Sua
capacidade de despertar uma emoção para
enraizar uma memória (VYGOTSKY, 1989).
Um método de ensino ludopedagógico
joga com o efeito da surpresa. Através de
uma sequência de instruções, alternamos e
pensamos sozinhos, trocamos com outros
participantes e nos movemos. Este processo
provoca uma gama de diferentes emoções,
suspense, prazer, frustração, etc. Não há,
no final, um vencedor nem um perdedor,
mas uma maior atenção e desapego que
facilitam o aprendizado (VYGOTSKY, 1989).
Essas atividades levam a criança a agir e
reagir com os outros e a permitir que desenvolva
empatia e cooperação, crie conexões
significativas e aprenda os fundamentos
da comunicação. Integra a dimensão das
percepções sensoriais, habilidades motoras
finas e habilidades motoras globais que permitem
que a criança aprenda e adquira noções
relacionadas ao diagrama corporal. A criança
desenvolve habilidades que lhe permitirão
adquirir mais autonomia, coordenação e
flexibilidade em suas ações, como comer,
vestir-se e andar sozinho (VYGOTSKY, 1989)

EMOÇÕES E EDUCAÇÃO NO
PROCESSO COGNITIVO
A Ludopedagogia oferece recursos
para estimular e despertar o raciocínio, a
lógica e as habilidades de alfabetização
das crianças. No mesmo contexto, a
aprendizagem da língua e da linguagem
oral e escrita, a fonologia e a pronúncia
estão associadas às atividades de
desenvolvimento de habilidades em
matemática, concentração, memorização e
aprendizagem de números e habilidades.
figuras geométricas. É também um circuito que
facilita a expressão verbal de sentimentos, a
compreensão de uma linguagem falada e permite
a aquisição de vocabulário (VYGOTSKY, 1989).
As várias atividades educacionais fazem
com que a criança construa seu conhecimento
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interagindo com o mundo ao seu redor, ao
fazê-lo, ele aprende a aprender. O ambiente e
o comportamento dos adultos são dois fatores
que estruturam o desenvolvimento harmonioso
do cérebro. Representam da mesma forma
recursos para reflexão, planejamento, escolha
e acompanhamento de programas neuroludopedagógicos para estimular, despertar e
acompanhar efetivamente o desenvolvimento
global e o sucesso socioeducativo. As
metodologias
cognitivas
para
funções
executivas e habilidades meta-cognitivas
contribuir para o desenvolvimento da juventude,
as habilidades do futuro: o desenvolvimento
do pensamento crítico, resolução de
problemas, criatividade, cooperação e espírito
empreendedor, a fim de promover o sucesso
acadêmico e antecipar a integração e adaptação
socioprofissional ao mercado de trabalho
em constante mudança (VYGOTSKY, 1989).
Os alunos serão confrontados com uma série
de exercícios, técnicas, ferramentas e circuitos
ludopedagógicos. Essas diferentes atividades
contribuem para o despertar e ativação de
diferentes capacidades, mental, afetiva e física.
Eles também contribuem para a concentração,
atenção, desenvolvimento de memória e
gerenciamento de tempo. Os alunos aprendem
técnicas para estimular e despertar funções
executivas, bem como metodologias para
fortalecer funções cognitivas e mecanismos
cerebrais para aprender a aprender e
desenvolver motivação e perseverança na
aprendizagem. A ciência visa desenvolver
competências interdisciplinares e implementar
técnicas e métodos de aprendizagem eficazes
de acordo com o perfil de cada aluno. Ao
desenvolver habilidades metacognitivas, os
alunos adquirem um método eficaz de aprender e
desenvolver sua autonomia (VYGOTSKY, 1989).

SOCIEDADE E LUDOPEDAGOGIA
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 muitas vezes fornecem padrões de
pensamento, em que a criatividade individual
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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 (VYGOTSKY, 1989).
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 (VYGOTSKY, 1989).
[...] na brincadeira faz-de-conta, os objetos perdem a sua
força determinadora sobre o comportamento da criança,
que começa a agir independentemente daquilo que ela
vê. Uma colher se transforma em um avião, um cabo
de vassoura em um cavalo. Na brincadeira a criança
aprende a comportar-se não somente pela percepção
imediata dos objetos, ou pela situação que a afeta de
imediato, mas pelo significado desta ação. O jogo fornece
um estágio de transição em direção à representação,
desde que um objeto seja um pivô da separação entre
o significado e o objeto real (VYGOTSKY, 1989; p.67. )

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 (SOBRAL, 2011 p.2).
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 (SOBRAL, 2011 p.2).
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DESDOBRAMENTOS DO LÚDICO NA
FORMAÇÃO DO SUJEITO
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 sugere que usando textos
orais simples o caráter lúdico se inicia na
ordem referente ao ensino e aprendizagem na
fase inicial das crianças (SOBRAL, 2011 p.2).
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 (SOBRAL, 2011 p.2).

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).

O jogo lúdico é concebido como uma
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,
A ação na fonte, como Vygotsky e Piaget físicas e sócio emocionais (CAILLOIS,
explicaram, Piaget leva à complexidade 1986, p. 31 Apud PEREIRA, 2015. p, 173).
organizacional das ações ao símbolo e Vygotsky
seria o sentido social de ação que caracteriza a
O lançamento de uma metodologia lúdica
ação do jogo, e o conteúdo do que é e o que quer requer o desenvolvimento de habilidades de
representar em sua execução. Eles têm, como ensino, como a capacidade do profissional
uma forma de atividade humana, um grande para a partir de sua prática para conhecer
potencial emocional e motivacional, porque, e compreender os problemas, desafios e
os jogos são uma das atividades humanas mudanças que afligem o sujeito e seus
raras que vão além das barreiras geográficas, arredores, priorização e a síntese que
políticas, sociais, culturais e linguísticas e
faz com que estes, de forma criativa e
quando essa atividade é introduzida em
respeitosa o leve a assumir efetivamente os
nossa rotina de ensino, os alunos a valorizam
desafios colocados pelo ensino (CAILLOIS,
como um elemento positivo intrínseco:
1986, p. 31 Apud PEREIRA, 2015. p, 173).
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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 (CAILLOIS,
1986, p. 31 Apud PEREIRA, 2015. p, 173).

A experiência de trabalho em sala de aula
com elementos lúdicos, como jogos de
tabuleiro ou eletrônicos, permitiu desenvolver
reflexões sobre a prática docente, pois
durante o processo e seu acompanhamento
foi realizada uma troca de conhecimentos e
experiências que permitiram localizar e atuar
nas áreas de maior necessidade. Observase também que a comunicação entre os
ATUAÇÃO PROFISSIONAL E A
participantes possibilita, cooperação e respeito
LUDICIDADE
pelas normas previamente acordadas, as quais
O exercício da prática educativa através do podem vir a ser aceitas, aplicadas e valorizadas.
uso do brincar como estratégia metodológica
Esse movimento traz a ação objetivada
para a promoção da aprendizagem significativa
pode garantir qualidade na formação para a progresso no que se refere ao processo
vida profissional e pessoal do corpo discente. de socialização dos alunos, destinandoIsso nos convida a destacar a abordagem se a representar uma prática de ensino e
baseada em competências, como a orientação aprendizagem significativa, inserindo o jogo
didática para a promoção da aprendizagem no ambiente escolar como uma experiência de
relevante pela comunidade de professores, lazer e socializante, caráter entendido como
que é diretamente responsável pela geração o elemento que favorece o desenvolvimento
de modelos de ensino baseados em processos de valores e permite o autoconhecimento,
que garantam a qualidade. A concepção de regulação e aprendizagem (BRASIL, 2006 p. 9)
uma prática de ensino lúdico é entendida como
Essa prática tem a vantagem adicional de
uma projeção do desenvolvimento humano
enriquecida pela aprendizagem destinada sob poder ser aplicada em qualquer área. Este
a metodologia baseada na fundamentação de processo contribui para o enriquecimento
um universo que faz parte da diversão, embora pessoal dos professores, uma vez que
não escape o dito conceito (BRASIL, 2006 p. 9). lhes permite explorar as possibilidades
metodológicas do trabalho em equipe.
Partindo do princípio de que o brincar é da natureza de
ser criança, não poderíamos deixar de assegurar um
espaço privilegiado para o diálogo sobre tal temática.
Hoje, os profissionais da docência estão diante de uma
boa oportunidade de revisão da proposta pedagógica
e do projeto pedagógico da escola, pois chegaram,
para compor essa trajetória de nove anos de ensino
e aprendizagens, crianças de seis anos que, por sua
vez, vão se encontrar com outras infâncias de sete, oito,
nove e dez anos de idade. Se assim entendermos, [...]
este é o momento de colocarmos no currículo dessa
etapa da educação básica o brincar como um modo de
ser e estar no mundo; [...] como uma expressão legítima
e única da infância; o lúdico como um dos princípios
para a prática pedagógica; a brincadeira nos tempos e
espaços da escola e das salas de aula; a brincadeira
como possibilidade para conhecer mais as crianças e
as infâncias que constituem os anos/séries iniciais do
ensino fundamental de nove anos (BRASIL, 2006 p. 9).
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O jogo lúdico deve dar origem à
cognições ambientais de experiências para
o desenvolvimento de competências de
professores e alunos, para o qual faz-se
necessário, o conteúdo motivacional do jogo –
vai motivar o participante a reconhecer o que
é necessário para resolver uma determinada
ação ou situação problema – pois se o jogo se
furtar em promover essas reflexões acaba por
esvaziar seu sentido, então não há diversão nem
tampouco significado de ordem preparatória.
Seria um puro jogo para a execução de
uma tarefa, seja manual ou intelectual, e não
responderia aos propósitos de importância
para a aprendizagem na formação atual do ser.

guiados pela excitação, incerteza e desafio
cognitivo, demonstram a necessidade da
diversão das estratégias metodológicas que
permitam a aprendizagem para promover
características
funcionais,
permanentes
e contextualizadas para se projetar mais
propriamente na vida (PINTO; LIMA, 2003, p. 5).

Portanto, considera-se que as habilidades
requeridas para uma prática lúdica de
ensino são diversas e complexas para serem
declaradas em sua totalidade, uma vez que
derivam de um processo de auto exploração
da prática valorizada como individual. Além
disso, os requisitos também são causados
pelas necessidades do público-alvo e
Muitas condições que hoje são exigidas ao pela dinâmica desenvolvida no ambiente
professor para exercer o seu papel objetivam educacional (PINTO; LIMA, 2003, p. 5).
a busca do desenvolvimento de uma prática
pedagógica canalizada para o desenvolvimento
Ter a competência para planejar, estruturar,
das habilidades e competências necessárias executar e implementar uma prática
para construir o conhecimento com pedagógica lúdica requer buscar o apogeu da
autonomia e responsabilidade, permitindo prática atual na área de atuação. Isto implica
que as decisões para os problemas que que os professores devem desenvolver a
possam surgir ao longo de sua vida pessoal competência de conhecimento capacitação
e profissional sejam sanadas de maneira de sua disciplina e sua relação com outros
plena, ou que perceba a incompletude do conhecimentos, intercalando informações,
ser e possa buscar métodos de inserção resumindo
sua
relação,
evidenciada
e conhecimento significativos aos alunos. funcionalidade para a vida e orientando os
alunos para transformar, reconstruir e formar
um amálgama de conhecimento útil para o
A brincadeira e o jogo são as melhores
indivíduo, bem como para o coletivo. Além
maneiras de a criança comunicar-se sendo
disso, quem pretende formar com orientação
um instrumento que ela possui para relacionarlúdica deve desenvolver uma concorrência
se com outras crianças. É através das
para projetar dispositivos didáticos que
atividades lúdicas que a criança pode conviver
com os diferentes sentimentos que fazem
contribuam para o desenvolvimento motor,
parte da sua realidade interior. Ela irá aos
desenvolvimento cognitivo e social do corpo
poucos se conhecendo melhor e aceitando
estudantil, despertando o trabalho em equipe,
a existência dos outros, estabelecendo suas
promover o interesse em aprender com a
relações sociais (PINTO; LIMA, 2003, p. 5).
disciplina meta, o que levou a fazer decisões,
inter-relacionando conhecimento e levando
A compreensão necessária da relação que à construção de juízos, noções e ideias que
existe entre social e educação através do permitam fortalecer, conferir e reinventar o
desenvolvimento de atividades de formação conhecimento (PINTO; LIMA, 2003, p. 5).
realizados por estratégias metodológicas com
projeção humana, enriquecida pelo prazer de
conhecer e aprender, responsável por facilitar
a promoção de uma aprendizagem libertadora,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

desenvolvimento de competências de ensino significa enfocar a busca de novas formas de garantir a qualidade educacional nos ambientes de aprendizagem, a promoção
da aprendizagem que corresponde a aprender a aprender, aprender a ser, aprender a
fazer e aprender a conhecer, a transcendência de uma mecânica que transmite conhecimento
através de uma que potencialize a produção e a construção autônoma do conhecimento, bem
como práticas pedagógicas inovadoras que permitam dirigir a formação inicial e contínua dos
alunos, contribuindo para o desenvolvimento da cidadania, bem como alavancar a função e finalidade da educação contemporânea.
É possível acreditar que a função educacional e social que os contextos de aprendizagem
preenchem para a melhoria da qualidade de vida de quem as conforma, requer um processo
de formulação, reformulação e planejamento sistemático das práticas pedagógicas a serem
promovidas. Assim, o desenvolvimento de habilidades e competências de ensino destinadas a
promover uma prática pedagógica lúdica é uma das armas que fornecem aos alunos ferramentas fundamentais para a tomada de decisões na vida e na sociedade em geral.
Muitos estudos têm abordado a partir de diferentes concepções, crenças, construções e teorias de profissionais, observando quais são as bases de suas ações pedagógicas e quanto as
mudanças educacionais são possíveis se os atores envolvidos nos mesmos estão dispostos
a modificar suas práticas. Mudar a educação requer, entre outras coisas, transformar as representações que professores e alunos têm sobre a aprendizagem e ensino, e para viabilizar essa
prerrogativa, devemos antes de tudo saber o que é a sua natureza representacional e qual a sua
dinâmica, assim como quais as suas relações com a prática. Desse modo entendemos que o
lúdico abarca a primazia do conhecimento e sua construção, representando muito mais que um
mero brincar, mas a significação das amplitudes cognitivas e potenciais das crianças, desde sua
fase primeira até seu desenvolvimento em sociedade.
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OBRAS DE TARSILA DO AMARAL, NA
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ARTÍSTICA DO
ESTUDANTE NO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: Este trabalho abordará os benefícios do ensino da arte e suas formas de ensino, em
especial, a partir de obras de Tarsila do Amaral, além dos seus benefícios para o desenvolvimento da criança em todos os sentidos. Também trataremos da evolução do ensino da arte
no Brasil e a importância da valorização do patrimônio histórico e cultural na escola. Com este
trabalho buscamos traçar a evolução histórica brasileira relacionada ao seu ensino e valorização
nas escolas, e também buscar onde estão as falhas no seu ensino e meios para solucioná-los,
por fim será proporcionada uma Sequência Didática baseado nas obras de Tarsila do Amaral
que poderá ser explorado pelos alunos do Ensino Fundamental com a mediação do Professor.

Palavras-chaves:
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INTRODUÇÃO

A

arte ou expressão artística é um dos maiores instrumentos de avaliação que o educador
pode contar. Através dela, pode-se avaliar o grau de desenvolvimento mental das
crianças, suas predisposições, seus sentimentos, além de estruturar a capacidade
criadora, desenvolver o raciocínio, imaginação, percepção e domínio motor.
Normalmente, quando as pessoas pensam na grade curricular para criar avaliações atribuem
demasiada importância aos conhecimentos voltados para Língua Portuguesa e Matemática.
Posteriormente, preocupam-se com os conhecimentos gerais, voltados as disciplinas de Geografia
e História e, por fim, menciona-se o Estudo da Arte, talvez por não encontrarem tanta utilidade.
Entretanto, há estudos que mostram que o ser humano compreende o mundo por meio da
relação com os sons, com a escrita, com as imagens e expressões corporais, pois da mesma
maneira que se aprende a ler palavras é possível fazer leituras dessas relações e desta forma
compreender melhor o mundo em que se vive.
Por meio do estudo da Arte é possível fazer uma ressignificação da realidade, uma vez que, a
troca de experiências que ocorre no ambiente escolar mostra que cada indivíduo compreende
a mesma coisa de maneira diferente, construindo o próprio conhecimento, isto é, seu ponto de
vista.
O ensino de Arte é tão importante na vida dos seres humanos, que pode-se dizer que o
indivíduo que não possui um contato direto com a Arte, terá uma experiência de aprendizagem
limitada.
Ainda neste contexto Freire diz que:
Ensinar significa acompanhar e instrumentalizar com
intervenções, devoluções e encaminhamentos esse processo de
mudança de apropriação do pensamento, dos desejos e sonhos
de vida. Educador ensina, enquanto ensina aprende a pensar
(melhor) e a construir seus sonhos de vida (FREIRE, 1996).
Nesse sentido, esta pesquisa visa ressignificar e valorizar o ensino de artes nas escolas, com a
contribuição das obras de Tarsila do Amaral, visando tornar os sujeitos mais críticos, conscientes
e reflexivos sobre sua realidade, além de mostrar a importância da vivência dos alunos com a
herança cultural a partir do estudo das obras de arte da artista plástica bem como despertar
e desenvolver o interesse pela Arte e pelo vasto patrimônio histórico e cultural que nosso país
possui e que muitas vezes não lhe é atribuído sua importância devida.
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ASPECTOS HISTÓRICOS DA ARTEEDUCAÇÃO NO BRASIL
Atualmente é crescente a quantidade de
produções culturais, sendo papel da escola
aproximar o aluno ao contato com este
meio, a fim de que ele possa selecionar e
aproveitar um pouco de cada uma dessas
manifestações artísticas, entre as quais
é possível citar: artes visuais (pinturas,
fotografias, esculturas, desenhos, etc.); música
(tipos de sons, gêneros, ritmos, etc.); dança
(manifestações, expressões, movimentos,
etc.); teatro (modalidades, personagens, etc.).

O trabalho com projeto de artes possibilita
a integração das áreas do conhecimento
ao evitar a fragmentação. Propor desafios,
desperta a curiosidade e permite à criança
confrontar suas hipóteses com o conhecimento
historicamente
constituído,
caminhando
assim, gradativamente, para a elaboração de
conhecimentos científicos (OSINSKI, 2001).
Permite um trabalho amplo e flexível
aumentando significativamente o repertório
infantil que o conduz a novos saberes e
gera possibilidades de uma aprendizagem
significativa e contextualizada.

Talvez uma das mais importantes lições dos
modernistas tenha sido a valorização do nosso
passado, das nossas cores, formas, lendas e
mitos. Foi depois da mobilização dos artistas
modernos, entre eles Tarsila do Amaral, que
surgiram as bases para a criação de órgãos
públicos de proteção do nosso patrimônio
Existe um atraso no discurso da história da c u l t u r a l .
arte em reconhecer o devido lugar dessas
mulheres, que produziram outra face para
a cultura. Nesse sentido, pode-se definir
Tarsila do Amaral como a principal artista dos
anos, a musa inspiradora dos modernistas
e de Oswald de Andrade em particular.
Ao longo do tempo muitas figuras de mulheres
artistas, cujos nomes ficaram de alguma forma
esquecidos, que pelos mecanismos culturais
da sociedade burguesa do século XIX a
figura predominante era do gênero masculino.

Segundo Barbosa (2005), trabalhar artes a
partir de Tarsila, bem como o universo artístico
desta pintora, independentemente da idade
dos alunos, possibilita criar muitas situações
de aprendizagem e abordar diversos temas
e eixos: desde a Arte, com o estudo e
análise de obras de arte, observação,
estudo e criação de autorretrato, que
nos remete ao eixo de identidade.
Uso de cores vivas; Influência do cubismo
(uso de formas geométricas); Abordagem
de temas sociais, cotidianos e paisagens
do Brasil; Estética fora do padrão (influência
do surrealismo na fase antropofágica) e
por representar fases da história do Brasil,
estando dessa forma contribuindo para o
desenvolvimento e aprendizagem, bem como
valorizando o patrimônio cultural brasileiro.
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Entre eles, o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que
cuida da preservação não só dos bens
arquitetônicos e das obras de arte, mas
também dos bens da cultura imaterial, como
as festas populares, as comidas típicas, as
lendas, as músicas e as danças brasileiras.

No currículo estabelecido em 1971, as artes eram
aparentemente a única matéria que poderia mostrar
alguma abertura em relação às humanidades e ao
trabalho criativo, porque mesmo filosofia e história haviam
sido eliminadas do currículo. Naquele período não
tínhamos cursos de arte-educação nas universidades,
apenas cursos para preparar professores de desenho,
principalmente desenho geométrico (BARBOSA,p. 2005).

Fora das universidades, um movimento
bastante ativo (Movimento Escolinha da Arte),
tentava estabelecer, desde 1948, ensino da
arte, para ajudar no desenvolvimento das
crianças e adolescentes. Em 1971, este
movimento já estava espalhado pelo país,
totalizando 32 escolinhas, sendo em sua
É o legado que herdamos do passado e que maioria, particulares, oferecendo curso de
transmitimos a gerações futuras. O Patrimônio artes para crianças e adolescentes, mas
pode ser classificado em Histórico, Cultural e também, curso de arte-educação para
professores e artistas (BARBOSA, p. 2005).
Ambiental.
O conceito de Patrimônio não existe
isolado. Só existe em relação a alguma
coisa. Pode-se dizer que Patrimônio é o
conjunto de bens materiais e/ou imateriais
que contam a história de um povo e sua
relação com o meio ambiente (BIASOLI,1999).

A principal característica de um patrimônio é
que a sua conservação seja de interesse público,
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da
história do lugar e de seu povo, quer por seu
excepcional valor arqueológico, etnográfico,
bibliográfico ou artístico, por isso, é se suma
importância que, desde cedo, as crianças
aprendam sua importância e passem a admirálos. Como nosso país tem uma cultura rica e
diversificada, temos vários patrimônios históricos
já tombados, como por exemplo, a própria
casa da Tarsila do Amaral (BIASOLI,1999).

A Lei Federal que tornou obrigatória a aula
de artes nas escolas, entretanto, não permitiu
que os artistas que tivessem formação
nessas escolinhas fossem aproveitados como
professores, já que em sua maioria, não possuíam
formação universitária (BARBOSA,p. 2005).

A partir disso, o Governo Federal resolveu
criar um curso universitário, que passava
a preparar os professores para lecionar a
matéria “Educação Artística”. Esses cursos
foram criados em 1973 e possuíam, em
Artes têm sido uma matéria obrigatória nas sua maioria, a duração de 2 (dois) anos
escolas brasileira há muito tempo. Cumpre (BIASOLI,1999). Segundo Ana Mae Barbosa:
ressaltar que esta não é uma conquista apenas
O currículo de Licenciatura em Educação Artística na
dos educadores brasileiros, mas sim, uma universidade pretende preparar um professor de arte em
inovação trazida por pesquisadores norte- apenas dois anos, que seja capaz de lecionar música,
americanos, que, a partir de um acordo com teatro, desenho, dança tudo ao mesmo tempo, da 1ª à 8ª
o governo (Acordo MEC-USAID), reformulou séries, e em alguns casos até o 2ª grau ( BARBOSA,2005).
a Educação Brasileira, estabelecendo em
O advento da Constituição Federal de 1988
1971 os objetivos e o currículo configurado
na Lei Federal nº 5692 denominada “Diretrizes trouxe em diversos trechos de seu texto a
e Bases da Educação” (BIASOLI,1999). proteção à arte, em suas diversas formas,
como por exemplo, a proteção à liberdade
Essa lei determinou uma educação que de expressão. Esses arte-educadores eram
começou a profissionalizar a criança na 7ª demasiadamente ativos politicamente, sendo
série. Neste sentido, explica Ana Mae Barbosa: certo que esta politização começou em
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1980 na Semana de Arte e Ensino (15-19 de
O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO
setembro) na Universidade de São Paulo, a
BRASILEIRA
qual reuniu 2700 educadores, do país inteiro.
Esse foi um encontro que reforçou aspectos
O cotidiano nas escolas é cercado de atividades
políticos através de debates, a respeito do com traços de linguagens artísticas. Essas
isolamento do ensino da arte (BARBOSA,2005). linguagens são instrumentos que o educador se
utiliza para auxiliar a ligação das ações da criança
Das discussões surgiu a necessidade do ao mundo e a sua realidade. (ARIÈS,1981).
trabalho criativo a fim de abrir o diálogo com os
políticos locais e regionalizar os procedimentos
com respeito à diversidade cultural do país. Em
março de 1982, foi criada a Associação dos
Arte-Educadores de São Paulo, e em seguida,
a Associação dos Arte- Educadores do
Nordeste (que abrangia 08 Estados membros
da região Nordeste), AGA (Associação de ArteEducadores do Rio Grande do Sul), APAEP
(Associação de Profissionais em Arte-Educação
do Paraná), e outras (BARBOSA,2005).
Já com 14 associações estaduais existentes,
juntas, em agosto de 1988, criaram a
Federação Nacional, estabelecida em Brasília.
Esses foram, sem dúvidas, os primeiros
passos dados, para um melhora e valorização
da arte-educação no país (BARBOSA,2005).
Portanto, conclui-se que a falta de formação,
historicamente falha, faz com que esses
professores atuem movidos pela concepção da
Arte e do seu ensino, construída ao longo de
suas histórias pessoais
(BARBOSA ,2005) .

O movimento de refletir sobre a prática
da arte e suas diversas vertentes e
construir alternativas para as demandas
que dela emergem já se constitui em um
pressuposto, que aos poucos, se incorporam
ao processo de formação das professoras.
Para Pontes in Ferraz; Fusari, Resende (1993):
A visão contemporânea de Arte na Educação tem
colocado a necessidade de resgatar o valor da arte
nas escolas como um saber e um fazer passível de
reflexão e de construções cognitivas; um conhecimento
que pode ser aprendido e ensinado também na escola.
No Brasil, esta concepção foi sintetizada na Abordagem
Triangular cuja proposta é de tratar Arte como um
conhecimento que pode ser abordado na conjunção
das ações de leitura de imagens, contextualização e
fazer artístico (FERRAZ; FUSARI; RESENDE, 1993).

A educação estética e artística da criança,
na escola, deve partir do pressuposto de
que ela está inserida em uma comunidade,
e esse ensino facilitará seu processo de
socialização, isto é, desenvolver formas
de ser e se mostrar ao mundo, como por
exemplo, expor seus sentimentos e vontades.
As aulas de Arte podem estar pautadas no
contato das crianças com cotidiano cultural e
no contato com obras de artes.
Nesse sentido explica, os autores mostram
que durante as criações ou fazendo
atividades de seu dia a dia, as crianças
vão aprendendo a perceber os
atributos constitutivos dos
objetos ou fenômenos à sua
volta. Aprendem a nomear
esses
objetos,
sua
utilidade seus aspectos
formais (tais como
linha, volume, cor,
tamanho, textura,
entre
outros)
ou
qualidades,
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funções, entre outros... Para que isso ocorra
é necessário a colaboração do outro – país,
professoras, entre outros - sozinha ela nem
sempre consegue atingir as diferenciações,
muitas vezes sua atenção é dirigida às
características não - essenciais e sim às mais
destacadas dos objetos ou imagens, como por
exemplo, as mais brilhantes, mais coloridas,
mais estranhas (FERRAZ; FUSARI; RESENDE,
1993).
A organização dos conteúdos deverá respeitar
o nível de percepção e desenvolvimento, bem
como as diferenças culturais entre os grupos
de crianças das diversas regiões do país.
As crianças fazem uso de linguagens artísticas,
a princípio, como exercício e descoberta das
possibilidades de imitar aquilo que veem e se
interessam, após, descobrindo que aqueles
gestos e marcas podem representar sua vontade,
desejos e sentimentos. Segundo os autores:
Sentir, perceber, fantasiar, imaginar, representar, faz
parte do universo infantil e acompanham o ser humano
por toda a vida. Consequentemente, ao compreender e
encaminhar os cursos de Arte para o desenvolvimento
dos processos de percepção e imaginação da criança
estaremos ajudando na melhoria de sua expressão
e participação na ambiência cultural em que vive.

Quando se propõem atividades de Arte em sala
de aula, essa ação traz certos entendimentos,
não necessariamente conscientes, sobre
estética, sobre arte, sobre ensino, mas que
se desenvolvem quase que de forma intuitiva.
(FERRAZ;
FUSARI;
RESENDE,
1993).
De acordo com Osinsky (2001), antes
de haver escola, já havia a arte e já havia a
transmissão dos conhecimentos artísticos pela
tradição. Esse tipo de ensino de Arte predominou
do período paleolítico, palco das primeiras
manifestações artísticas, até o Renascimento.
Nesse contexto, o conhecimento era transmitido
pelos mais velhos para os mais jovens na
atuação em atividades culturais da comunidade.
Na contemporaneidade, alguns princípios
da educação mudaram e na arte também
ocorreram transformações conceituais. Ao
contrário do modernismo, que valorizava,
sobretudo a originalidade e independência
661

em relação ao entorno, a arte contemporânea
retoma a presença e a influência de imagens
no ato criador. Imagens produzidas em
determinada cultura desencadeiam outros
elementos aos processos de criação.
Ainda de acordo com Barbosa (2005) os
princípios contemporâneos de Ensino de
Artes na Proposta Triangular, cujos eixos –
leitura, contextualização e fazer artístico - se
constituem em ações intercomplementares
de aproximação ao conhecimento da arte.
As atividades lúdicas são extremamente
necessárias para o desenvolvimento da
criança. Experiências vividas ludicamente são
formas de intervir no mundo, indicando que
não apenas estamos inseridos no mundo, mas,
também que somos ele. A criança precisa
expressar-se e faz isso através das brincadeiras
e de atividades artísticas, como pinturas
que retratam seu estado naquele momento,
tendendo a levar para as brincadeiras sua
realidade. Nesse sentido, explica Biasoli (1999):

Na educação infantil, o âmbito de interlocução com
a arte é basicamente procedimental, ou seja, quase
tudo o que a criança de 3 a 6 anos aprende está
ligado ao fazer e ver imagens — suas, dos pares
e dos artistas. Nas situações de aprendizagem, as
imagens, os materiais e instrumentais são muito
importantes. O incremento do acesso a imagens
pelos diferentes meios tecnológicos da propaganda
e da comunicação faz com que a criança comece
a estabelecer relações entre o que ela faz em arte
e as imagens que vê. Assim, escutamos mais
precocemente falas como: “Eu não sei desenhar”;
“Eu não faço bem isso” ( BIASOLI,1999).

Dessa forma, podemos concluir que
ensinar arte para crianças é extremamente
importante para seu desenvolvimento, e
uma boa forma de explorar o lado artístico
é por meio de brincadeiras e atividades que
torne agradável explorar esse mundo novo.
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A CONTRIBUIÇÃO DAS OBRAS
DE TARSILA DO AMARAL PARA O
DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO DO
ALUNO

começavam a surgir na época. A pintora
expressa o mundo do trabalho: um grande
número de rostos colocados lado a lado,
sem nenhum sorriso, pois a preocupação
não deixa lugar para a alegria (ARIÈS,1981).

Aprecia-se a contribuição das obras de
Tarsila do Amaral para o Patrimônio Cultural
brasileiro, bem como a forma na qual suas
obras auxiliam no aprendizado de artes por
alunos de ensino fundamental. O modernismo
brasileiro foi um amplo movimento cultural que
repercutiu fortemente sobre a cena artística e
a sociedade brasileira na primeira metade do
século XX, sobretudo no campo da literatura
e das artes plásticas (BARBOSA,1990).

Os operários são brancos, negros, mestiços,
japoneses, homens e mulheres de várias idades,
todos com fisionomia bastante séria, formando
a cena, observe que não há rostos iguais. A
expressão dos operários representados é de
tristeza, indiferença, cansaço. Representam
as péssimas condições de trabalho a que
estão submetidos, e a falta de perspectivas
que predomina no contexto de opressão da
chamada “Era Vargas” eram pessoas que
O movimento moderno baseou-se na ideia de parecem olhar fixamente, a fim de lembrar quão
que as formas “tradicionais” das artes plásticas, duro é o trabalho nas fábricas (ARIÈS,1981).
literatura, design, organização social e da vida
A obra é um raro exemplo da etnia brasileira.
cotidiana tornaram-se ultrapassadas, e que
se fazia fundamental deixá-las de lado e criar Por isso, foi escolhida para representar os
no lugar uma nova cultura (BARBOSA,1990) museus frente ao diálogo intercultural, do
pluralismo de ideias, do desenvolvimento
Considera-se a Semana de Arte Moderna, humano e do respeito à diversidade. Ao
realizada em São Paulo, em 1922, como fundo, aparecem as grandes chaminés das
ponto de partida do modernismo no Brasil. fábricas que impulsionaram o crescimento
O Modernismo dividiu-se em três fases: a do nosso país na primeira metade do século
primeira fase, mais radical e fortemente oposta XX. Dessa forma, conclui-se que a obras de
a tudo que foi anterior, cheia de irreverência Tarsila do Amaral demonstram e representam
e escândalo; a segunda que formou grandes grande relação com a situação histórica,
romancistas e poetas; e terceira, também econômica e política do país (ARIÈS,1981).
chamada
Pós-Modernismo
por
vários
autores, que se opunha de certo modo a
primeira, e era por isso ridicularizada com o
apelido de neoparnasianismo (ARIÈS,1981).
Tarsila do Amaral participou da primeira fase
Modernista. Ela foi a primeira que conseguiu
realizar uma obra de realidade nacional, já
que é a inspiração de seus trabalhos que
versam temas nacionais (ARIÈS,1981).
Uma das principais obras de Tarsila foi
“Operários”. Essa obra mostra o interesse de
Tarsila em retratar os acontecimentos sociais
e de pessoas vindas de todos os pontos
do Brasil para São Paulo e Rio de Janeiro,
com objetivo de trabalhar nas fábricas, que
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3) Interpretar: Surgirão turbilhões de
ideias que invadiram a classe. O professor
deve estar atento e aproveitar as diversas
possibilidades pedagógicas. A todo momento
Quando se fala em leitura, logo nos vem à mente é importante que tudo seja registrado
o ato de decodificar os códigos da linguagem para que não se perca nenhuma leitura.
escrita. Com isso, restringimos o conceito de
4) Fundamentar: Neste momento as
leitura apenas à decifração e compreensão da
escrita. Isto significa dizer que atribuímos a leitura perguntas são importantes para dar norte ao
apenas aos textos escritos (BARBOSA,1990). aluno. O aluno irá em busca das respostas.
Eles devem ser levados a observar o
Atualmente, o termo leitura vai muito além processo de criação, o autor, a época.

AS OBRAS DE TARSILA DO
AMARAL PARA COMPREENSÃO E
APRENDIZADO DE ARTES.

dos textos. A proposta contemporânea para
5) Revelar: Após as novidades descobertas
o ensino da arte em Artes Visuais sugere
outro tipo de leitura que é a leitura de e a aprendizagem adquirida é hora de
imagens. Sendo assim, a alfabetização visual produzir. Os alunos neste momento ficam
torna-se
necessidade
(BARBOSA,1990). à vontade para descreverem o que viram
e/ou observaram (OTT, R. W, 1997).
A leitura é um processo de apreensão/
compreensão de algum tipo de informação
armazenada num suporte e transmitida
mediante determinados códigos, como a
linguagem. O código pode ser visual, auditivo
e inclusive tátil, como o sistema Braille.
Convém destacar que nem todos os tipos
de leitura se apoiam na linguagem verbal é o
caso, por exemplo, dos pictogramas ou ainda
das partituras de música (BARBOSA,1990).

As instruções de Ott são de suma importância
para a aplicabilidade nas leituras das obras
de arte dentro do contexto escolar, pois
proporcionam uma leitura mais apurada no
ensino da arte. Esse processo de leitura de
imagem interliga o aluno ao mundo que o cerca.
Assim Ana Mae Barbosa afirma: “A arte é um rio
cujas águas profundas irrigam a humanidade
com um saber outro que não o estritamente
intelectual, e diz respeito à interioridade
O pesquisador norte-americano Robert de cada ser” (BARBOSA, 1990, p.53)
William Ott, criou o roteiro para treinar o
Então, o contato com a arte eleva o
olhar sobre obras de arte. O diferencial é
fazer sempre a relação com a realidade do homem a um grau de conhecimento jamais
aluno. Nesse sentido, explica seu roteiro: esquecido. Ana Mae Barbosa já dizia:
1) Descrever: Para aproveitar tudo o
que uma imagem pode oferecer, os olhos
precisam percorrer o objeto de estudo com
atenção. É necessário que se dê um tempo
para a obra se “hospedar” no cérebro. O
aluno deve ser orientado a descrever o
que vê na Obra e iniciar seus registros.
2) Analisar: É hora de perceber os detalhes.
O professor deve fazer perguntas com o
objetivo de estimular o aluno a prestar atenção
na linguagem visual, seus elementos, textura,
dimensões, materiais, suporte e técnicas.

Sem conhecimento de arte e história não é possível a
consciência de identidade nacional. A escola seria o
lugar em que se poderia exercer o princípio democrático
de acesso à informação e formação estética de
todas as classes sociais, proporcionando-se na
multiculturalidade brasileira uma aproximação de códigos
culturais de diferentes grupos. (BARBOSA, 1990).

Assim, percebe-se claramente que dentro
do contexto escolar o aluno tem grandes
possibilidades de conhecer a cultura de seu
povo e de outros povos. Então, com o intuito
de se fazer a leitura das obras de arte, é de
grande importância apresentar e observar
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como os alunos se comportaram a partir do
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
contato com as obras de Tarsila do Amaral.
Os trabalhos de Tarsila deixam registrados
Tema: Leitura de quadro da Tarsila do Amaral
as cores do Brasil que enriquecem ainda e produção textual
mais a cultura brasileira (BARBOSA, 1990).
Objetivo(s)
Desenvolver a habilidade de descrever,
Com o uso das formas geométricas em analisar, interpretar e relacionar imagens.
diferentes estratégias, as obras de Tarsila
Conteúdo(s)
oferecem aos educandos um universo
Leitura de imagens.
possível de criação, já que as formas
Modernismo e surrealismo.
geométricas por si só permitem diferentes
Relações entre o texto visual e o contexto de
composições harmônicas. É importante que produção da imagem.
após o trabalho de contextualizar, e apreciar
Comentário.
a obra, o professor estimule seus alunos na
Ano: Ensino Fundamental I
etapa denominada “fazer artístico”, já que
Tempo estimado
através dela o aluno deve experimentar
Seis aulas.
o prazer da criação (BARBOSA, 1990).
Material necessário
Papel pardo, pincel atômico e cópias
Através das obras da artista, é possível coloridas (uma para cada aluno) ou imagem
relacionar outras matérias com artes, por para projeção em telão do quadro O Touro, de
exemplo, compreender a relação entre arte e Tarsila do Amaral.
matemática a partir da pintura de Tarsila do
Quadro O Touro, de Tarsila do Amaral.
Amaral; Identificar o uso das diversas formas
Desenvolvimento
geométricas como componentes artísticos na
pintura; Reconhecer as características comuns
1ª etapa
entre os polígonos, reconhecendo quanto ao
Deve-se apresentar aos alunos a imagem,
número de lados, tipos de ângulo e tamanhos; convidando-os a passear os olhos livremente
Analisar, considerando o contexto e as formas pelo objeto artístico.
geométricas, o trabalho da pintura Tarsila do
Em seguida, proponha uma conversa, em
Amaral; Estimular a produção artística com que eles digam o que mais lhes chamou a
uso de elementos geométricos na pintura e atenção na obra, anotando as palavras-chave
utilizar as formas geométricas em produções mais significativas num painel.
artísticas
próprias
(BARBOSA,
1990).
2ª etapa
Além disso, outras obras de Tarsila permitem
Forme duplas e peça que façam a descrição
a interação da criança com o mundo da arte, da obra, anotando no caderno todos os
por exemplo, com “Auto Retrato” de Tarsila elementos que percebem na figura.
do Amaral é possível trabalhar a identidade
Circule pela classe incentivando os alunos
da criança. Neste sentido, é possível fazer a dizer tudo o que estão vendo - o corpo
um trabalho interdisciplinar que utiliza volumoso do touro, os grandes chifres e os
como base artística conceitual a pintura olhos que parecem vazios.
de “Tarsila do Amaral”, e alguns de seus
O animal está de pé, no centro da imagem
quadros modernistas (BARBOSA, 1990). fitando o leitor, rodeado por formas verticais
e volumosas. Socialize os elementos mais
importantes no
painel, embaixo do título “descrição”.
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3ª etapa
Inicie a etapa de análise pedindo que os
alunos verifiquem as relações entre os planos.
O que será o plano convexo de cores claras?
E o plano côncavo, o que representa? E os
volumes verticais? Eles precisam descobrir qual
é a figura principal da pintura. Qual o significado
da imagem do animal? A que tipo de valores
ou ideias o touro costuma ser associado? Por
que ele foi pintado no centro daquele espaço
estranho? Onde ele está? E por que os olhos e o
corpo do touro têm aquela forma e aquela cor?
Anote novamente as principais contribuições,
dessa vez sob o título “análise”.
4ª etapa
Realize um pequeno debate para explorar a
interpretação do quadro. Nessa fase, entram em
cena emoções, referências pessoais e visões de
mundo. Favoreça a conversa lançando algumas
questões: que sentimentos a imagem expressa?
Que aspectos de sua vida se relacionam a ela?
Qual sua opinião sobre a obra? As respostas
devem ser consideradas como hipóteses que
precisarão ser confrontadas com informações
de pesquisas feitas pelos jovens. Uma opção
é pedir, por exemplo, que eles comparem suas
opiniões com as expressas no texto Dissecando
O Touro de Tarsila do Amaral: Possibilidades
de Leitura de uma Obra de Arte, de Teresa
Cristina Melo da Silveira, disponível na internet
no endereço.

6ª etapa
Incentive os jovens a criar um objeto cultural
que consolide a leitura. Eles podem trabalhar,
por exemplo, reconstruindo e ampliando algum
fragmento do quadro, construindo imagens
baseadas nas várias obras que apareceram
durante a leitura ou montando um painel com
diferentes figuras de touro destacadas por
outros artistas. Organize as produções para
que o grupo perceba como a leitura de uma
obra possibilita a concepção de trabalhos.
Avaliação
Nas atividades de descrição, análise,
interpretação e contextualização, verifique
se a turma identifica e registra os principais
elementos da obra, a forma como foi realizada,
os diálogos que ela trava com outras produções
da pintora e de outros artistas na época em
que foi feita. Na produção, procure avaliar
de que forma a leitura do quadro influi nas
novas criações pedindo aos autores um texto
explicativo dos trabalhos.

5ª etapa
Amplie o conhecimento da produção artística
levando a turma a investigar o contexto de
produção da pintura. Citando a artista, a obra e o
ano em que ela obra foi produzida - 1928 -, convide
todos a entrar no site www.tarsiladoamaral.com.
br para conhecer outros de seus trabalhos.
Passeie pela galeria de produções da artista e
leve-os a estabelecer um diálogo entre O Touro
e obras como Paisagem com Touro e O Sono,
observando semelhanças e diferenças de forma
e conteúdo. Em enciclopédias de arte, peça
que a turma pesquise sobre o surrealismo e o
modernismo, movimentos a que a pintora esteve
vinculada, procurando relacionar entre essas
vanguardas e a produção de Tarsila.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com essa pesquisa verificou-se o árduo trajeto do Ensino de Artes no Brasil, e o
quanto os educadores ainda devem lutar para que essa disciplina seja valorizada no
Currículo dos estudantes. A pesquisa buscou mostrar a importância da vivência dos
alunos com a herança cultural a partir do estudo das obras de arte da artista plástica bem
como despertar e desenvolver o interesse pela Arte e pelo vasto patrimônio histórico
e cultural que nosso país possui e que muitas vezes não lhe é atribuída importância.
Além disso, a pesquisa buscou proporcionar para os educadores iniciais algumas dicas
segundo o Ott (1997), de como deve ser explanada as aulas de artes. Segundo ele o diferencial
para aprendizagem dos educandos está na rotina do educador ao trabalhar uma imagem este
deve: Descrever a imagem oferecendo um tempo para a obra se “hospedar” no cérebro. O
aluno deve ser orientado a descrever o que vê na Obra e iniciar seus registros, percebendo os
detalhes. O professor deve fazer perguntas com o objetivo de estimular o aluno a prestar atenção;
O próximo passo é Interpretar; o professor deve estar atento e aproveitar as diversas possibilidades
pedagógicas e por fim fundamentar a obra. O aluno irá em busca das respostas. Eles devem ser levados a
observar o processo de criação, o autor, a época. Por fim, Revelar que é a última etapa onde é hora de
produzir. Os alunos neste momento ficam à vontade para descreverem o que viram e/ou observaram.
Por fim, essa pesquisa contribui para reflexão e análise das práticas didáticas dos
educandos, contribuindo para sua práxis, em que o Professor é o mediador e o propositor
de Práticas Pedagógicos Significativas, alicerçado nas obras de Tarsila do Amaral.
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ALFABETIZAÇÃO NO TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA E AS PRÁTICAS DA CSA
NO AMBIENTE ESCOLAR

RESUMO: Capacitar o professor para identificar as habilidades de seus alunos com o objetivo de selecionar estratégias adequadas a fim de favorecer o processo de aprendizagem
o que é motivo de muita preocupação por parte das escolas, dos professores e das famílias. O fato é que alunos que não acompanham as expectativas escolares geram muitos
questionamentos sobre quais métodos usar, quais encaminhamentos fazer, o que é possível cobrar da família, o que se pode exigir do próprio aluno e quais as causas dos problemas apresentados. Em uma sociedade letrada a linguagem é a base que sustenta toda
a vida social, sendo importante em vários âmbitos, pois é através da linguagem que nos
instalamos em algum lugar social. Assim a aquisição da linguagem nos constitui humanos
e sujeitos sócio históricos. Daí decorre a importância estratégica no uso de ferramentas
adequadas para mediar o processo da escolarização, suas das práticas de leitura e escrita,
seu ensino inicial aos alunos de inclusão, assim como sua estreita relação com o a sua produção dentro de uma cultura escolar.A necessidade de instrumentalizar e capacitar o professor para identificar as habilidades de seus alunos é amplamente discutida na literatura;
nosso interesse é direcionado na (CSA) Comunicação Suplementar e Alternativa e a aplicação desse recurso para alunos de inclusão dentro do (TEA)Transtorno do Espectro Autista.
Palavras-chaves: Alfabetização; Transtorno; Espectro Autista; Ambiente Escolar; Comunicação Suplementar; Alternativa.
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INTRODUÇÃO

A

convivência com as crianças na escola seja em sala de aula ou nos momentos de
interação social e lazer, abre espaço para a percepção do outro. O professor treinado
para acompanhar o desenvolvimento da criança e sua socialização tem condições de
perceber a variedade e diversidade de comportamentos e características que os educandos podem apresentar. Esses comportamentos são referências importantes para a avaliação dos professores em relação às dificuldades da criança no ambiente escolar. Ao observar que a criança
apresenta algum transtorno de aprendizagem, pode surgir a dúvida de como essa criança pode
aprender.
Um dos interesses desse artigo é pensar em como reconhecer as dificuldades de educandos
na alfabetização e no letramento dentro do Espectro Autista. Os diversos fatores que envolvem
o processo da alfabetização tornam essa aquisição um desafio. Estimular adequadamente uma
criança autista pode possibilitar a ela o aprendizado da leitura e escrita, a inserção na sociedade
letrada, a ampliação e o desenvolvimento cognitivo de modo satisfatório bem como o desenvolvimento em outras habilidades. A prática precoce de sistemas de CSA comunicação suplementar e alternativa em pessoas com deficiência tem sido discutida e vinculada à necessidade de
aquisição e desenvolvimento da linguagem e suas diferentes probabilidades expressivas. A CSA
é uma ferramenta usada na da área da saúde e seu uso é benéfico na aquisição e desenvolvimento da fala, sendo esse um dos motivos a ser considerada como instrumento no auxílio da
alfabetização.
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fundamentada em associação, rotina e
aprendizado. Os tratamentos são explorados
para exigir personalização no nível individual
O transtorno do espectro Autista é uma devido à variabilidade na mutação genética entre
condição no neurodesenvolvimento que indivíduos, ou seja, não existem dois indivíduos
causa impacto na habilidade social, na fala e iguais (BERGER, JULIA MARIE et al. 2013).
na linguagem, na comunicação verbal e não
Em um estudo feito e publicado pela
verbal, e no aspecto comportamental, afetando
diretamente a capacidade da criança ser universidade de Minnesota EUA, em 2014, sobre
alfabetizada. A alfabetização de uma criança os Distúrbios do autismo e do processamento
com TEA começa com a compreensão de como sensorial apresentou dados que 90% das
o pensamento do autista se desenvolve como crianças com Transtornos do Espectro Autismo
é sua percepção de mundo, suas sensações e (TEA) demonstram comportamentos sensoriais
seus medos sobre seu desempenho linguístico. atípicos. De fato, a hiper ou hipo-reatividade
à entrada sensorial ou interesse incomum
A Lei nº 12.764/2012 - Lei Berenice Piana, em aspectos sensoriais do ambiente está
estabeleceu a Política Nacional de Proteção incluída nos critérios de diagnóstico do DSM-5.

TRANSTORNOS DO ESPECTRO
AUTISTA

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista. Presume o acesso a um
sistema educacional inclusivo em todos os
níveis de ensino e atendimento por profissionais
capacitados a desenvolver atividades com
vistas à inclusão. De acordo com essa lei o
aluno autista tem garantido o seu direito de
estar na escola e ser acolhido por profissionais
preparados, como recomendado na legislação.
Contudo, sabemos que na prática é reconhecido
as diferenças dos alunos diante do processo
educativo, porém com pouco conhecimento
sobre esta condição de deficiência e a intervenção
pedagógica adequada para a melhora do
processo educativo do aluno dentro do TEA.
O autismo não tem cura, pois se trata de
disfunções no funcionamento neurológico.
O tratamento deve envolver uma equipe
multidisciplinar e tem como objetivo melhorar
a qualidade de vida através do controle dos
sintomas comportamentais e condicionamento
do indivíduo à vida social respeitando
suas limitações. Tradicionalmente as linhas
de tratamento comumente adotadas são:
farmacológico, onde o uso de medicamentos
feito com a prescrição do médico psiquiatra,
neurologista e pediatra atua sobre os sintomas,
a intervenção psicóloga comportamental,
terapia ocupacional, psicopedagogia entre
outros profissionais que atuem em terapia
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Critérios Diagnósticos: Manual Diagnóstico
e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta
edição (DSM-V):
Transtorno do Espectro Autista (50) 299.00 (F84.0)
Transtorno do Espectro Autista (50) Especificar se:
Associado a alguma condição médica ou genética
conhecida ou a fator ambiental; Associado a outro
transtorno do neurodesenvolvimento, mental ou
comportamental Especificar a gravidade atual para
Critério A e Critério B: Exigindo apoio muito substancial,
Exigindo apoio substancial, Exigindo apoio Especificar
se: Com ou sem comprometimento intelectual
concomitante, Com ou sem comprometimento da
linguagem concomitante, Com catatonia (usar o código
adicional 293.89 [F06.1]
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De acordo com o critério de diagnóstico fica
evidenciado a dificuldade nos comportamentos
comunicativos por meio de déficits persistentes
tanto na comunicação como nas interações
sociais em múltiplos contextos, manifestado no
momento atual ou por história prévia. Os déficits
se apresentam na reciprocidade sócio emocional
por meio da dificuldade em compartilhar
afeto, iniciar ou responder a interações
sociais através de uma de comunicação
verbal e não verbal, pouca integração na
compreensão e uso de gestos, e anormalidade
no contato visual e linguagem corporal.

6A02.0 – Transtorno do Espectro do
Autismo sem deficiência intelectual (DI) e
com comprometimento leve ou ausente
da linguagem funcional;
6A02.1 – Transtorno do Espectro do
Autismo com deficiência intelectual (DI) e
com comprometimento leve ou ausente
da linguagem funcional;
6A02.2 – Transtorno do Espectro do
Autismo sem deficiência intelectual (DI) e
com linguagem funcional prejudicada;
6A02.3 – Transtorno do Espectro do
Autismo com deficiência intelectual (DI) e
com linguagem funcional prejudicada;
6A02.4 – Transtorno do Espectro do
Autismo sem deficiência intelectual (DI) e
com ausência de linguagem funcional;
6A02.5 – Transtorno do Espectro do Autismo

Padrões
restritos
e
repetitivos
de
comportamento, interesses ou atividades,
a dificuldade em compartilhar brincadeiras
imaginativas, (por exemplo, estereotipias
motoras simples, alinhar brinquedos ou girar
com deficiência intelectual (DI) e com ausência
objetos, ecolalia, frases idiossincráticas), se
de linguagem funcional;
apresenta como sofrimento extremo em relação
6A02.Y – Outro Transtorno do Espectro
a pequenas mudanças, dificuldades com
do Autismo especificado;
transições, padrões rígidos de pensamento,
6A02.Z – Transtorno do Espectro do
rituais de saudação, necessidade de fazer o
Autismo, não especificado.
mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos
diariamente. Rogers, S. J.; Dawson, G.,2014.
No dia 18 de junho de 2018 a Organização
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) Mundial da Saúde OMS), lançou sua nova
passou a constar na nova Classificação Classificação Estatística Internacional de
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Doenças e Problemas Relacionados à Saúde,
Relacionados à Saúde, a CID-11 na sigla em a CID 11. Segundo Robert Jakob, líder da
inglês para International Statistical Classification equipe de classificação de terminologias e
of Diseases and Related Health Problems).O padrões da OMS. A edição traz uma linguagem
documento seguiu a alteração feita em 2013 comum que permite aos profissionais da área
na nova versão do Manual de Diagnóstico e compartilhar informações em nível global.
Estatística dos Transtornos Mentais, o DSM-5 (na
Um dos mais importantes princípios desta
sigla em inglês para: Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders), que reuniu revisão foi simplificar a estrutura de codificação
todos os transtornos que estavam dentro do e ferramentas eletrônicas. Isso permitirá que os
espectro do autismo num só diagnóstico: TEA. profissionais de saúde registrem os problemas (de
saúde) de forma mais fácil e completa (DSM-V).
Autismo na CID-11 6A02 – Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA) deixa de fazer
parte dos transtornos globais e passa ter uma
classificação própria.
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Auditiva: surdez aparente: a criança
não atende quando chamada verbalmente;
Os seres humanos percebem o mundo, intolerância a alguns sons, diferente em
por
meio
dos
sentidos
sensoriais: cada caso; emissão de sons repetitivos.
audição, tato, paladar, olfato e visão.
Somatossensorial: alta tolerância à dor;
Esses estímulos facilitam o processo de
aprendizagem do educando assim o corpo aparente falta de sensibilidade ao calor
é o principal instrumento de aprendizagem. ou frio; auto agressividade; não gosta de
contato físico, inclusive certos itens de
Compreendendo que o conhecimento do vestuário; atração por superfícies ásperas.
mundo chega por meio desses sentidos,
sendo captado por células sensoriais e,
Olfativa: cheirar coisas não comestíveis;
posteriormente, interpretado pelo cérebro, recusa de certos alimentos devido a
o corpo se estabelece como o principal seu odor; paladar, sensibilidade bucal;
instrumento de aprendizagem dentro de uma exploração bucal de objetos; seletividade
prática educacional que explora a maior parte alimentar devido à recusa de certas texturas.
dos sentidos sensoriais, sendo assim
o facilitador para a interpretação
movimento
Vestibular:
do cérebro no processo cognitivo
iterativo de balanço, equilíbrio
ao mesmo tempo, tornando
inadequado;
proprioceptiva/
maior essa porta de entrada
cinestésica;andar
na
do mundo exterior,ampliando
ponta
dos
pés;desajeitado.
as possibilidades do cérebro
no
processo
cognitivo
Os sentidos sensoriais são a porta
(CATANIA
,1999).
de entrada para aprendizagem no

ESTÍMULOS SENSORIAIS

A Hiper ou hipo reatividade a
estímulos sensoriais ou interesse
incomum por aspectos sensoriais do
ambiente, seja através da indiferença aparente
a dor/temperatura, apresentando reação
contrária a sons ou texturas específicas,
cheirar ou tocar objetos de forma excessiva
, fascinação visual por luzes ou movimento
são algumas características observáveis que
pode ser usada para uma intervenção no
processo de aprendizagem (CATANIA ,1999).
Na cartilha Guia Prático do Autismo da
AMA (Camargos Jr. 2002) Alguns dos
comportamentos relacionados a alterações
sensoriais observadas e relatados em crianças
com transtorno do espectro do autismo são:
Visual: atração por fontes de luz; encarar
objetos que rodam; pouco reconhecimento
de expressões faciais; evitação do olhar;
recusa de alimentos devido à sua cor.

corpo humano. Descobrir técnicas
que privilegiam o uso dos sentidos
auxiliando a captação dos mais
diversos conteúdos apresentados, nos remete
as várias metáforas, como a do computador
, para comparar e explicar os aspectos da
memória humana (LEFRANÇOIS ,2015).
Dentro da perspectiva de estimular o uso
dos sentidos sensoriais para a apropriação
do conhecimento, e a busca desenvolver
um modelo de recurso e atividade didática
que propicie a interatividade e a inclusão em
espaços formais e não formais de ensino,foi
defendido por “Maria Montessori” o caminho
do intelecto passa pelas mãos, porque é
por meio do movimento e do toque que as
crianças exploram e decodificam o mundo
ao seu redor.‘A criança ama tocar os objetos
para depois poder reconhecê-los’, disse
certa vez” (NOVA ESCOLA, 2006, p. 32).
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INCLUSÃO
A “sociedade inclusiva”, firmada em 1990,
pela Resolução 45/91, da Assembléia
Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU, 1990). É um importante marco para
mudança emergido como uma questão
ética, promovendo a reivindicação por uma
sociedade mais justa e igualitária. O princípio
que guia a resultante Declaração é de que
escolas regulares devem adaptar a todas as
crianças, independente de suas condições
físicas, intelectuais, sociais e emocionais (ONU,
1994). A “inclusão escolar” passa a aparecer
em Leis Brasileiras a partir de 1996 – como
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Brasil, 1996). Estabelecendo o
direito a educação e o do dever de educar.

a insegurança e a ansiedade dos professores
diante da possibilidade de receber uma
criança com necessidades especiais na sala
de aula. Dentro de lamento de estudantes de
pedagogia, de licenciatura e dos professores:
“Não fui preparado para lidar com crianças
com deficiência” (Lima, 2002, p.40) ecoa até
os dias atuais.
Sendo esperado que na formação docente a
busca da qualidade do ensino também esteja
a favor das crianças com necessidades de
inclusão, professores especialistas que possam
atender diretamente os discentes com tais
necessidades e/ou para auxiliar o professor do
ensino regular em sala de aula estão previstas
em lei , porém não condiz com a realidade da
maioria dos alunos que necessitam de práticas
inclusivas

No Art. 3º O ensino será ministrado com base
De acordo com a Política Nacional de
nos seguintes princípios:XIII - garantia do direito Educação Especial na Perspectiva da Educação
à educação e à aprendizagem ao longo da Inclusiva define-se que:
vida.(Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018)Art.
4º - O dever do Estado com educação escolar
pública será efetivado mediante a garantia de:III [...] em todas as etapas e modalidades da
atendimento educacional especializado gratuito
educação básica, o atendimento educacional
aos educandos com deficiência, transtornos
especializado é organizado para apoiar o
globais do desenvolvimento e altas habilidades
desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta
ou superdotação, transversal a todos os níveis,
obrigatória dos sistemas de ensino. Deve ser
realizado no turno inverso ao da classe comum,
etapas e modalidades, preferencialmente
na própria escola ou centro especializado
na rede regular de ensino; (REDAÇÃO
que realize esse serviço educacional... [...] No
DADA PELA LEI Nº 12.796, DE 2013).
Diante de uma inclusão adequada, mesmo
que uma criança apresente deficiências
cognitivas importantes e dificuldades em
relação aos conteúdos do currículo da
educação comum, é importante que ela se
beneficie das experiências sociais, como
pode ser o caso do autismo (KARAGIANNIS,
STAINBACK
E
STAINBACK,
1999).
A inclusão tem sido amplamente discutida
nos dias atuais, porém ainda não é concretizado
nas escolas, basto olharmos os noticiários, TV,
rádio, internet através das redes sociais sendo
amplamente criticado a falta de inclusão e
eficácia. Nos diversos relatos são abordadas
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processo de avaliação, o professor deve criar
estratégias considerando que alguns alunos
podem demandar ampliação de tempo para a
realização dos trabalhos e o uso da língua de
sinais, de textos em Braille, de informática ou de
tecnologia assistiva como uma prática cotidiana
(BRASIL, 2007, p. 16).

Uma boa alternativa para a atualização
profissional é a propiciar espaços de
discussão, observação, análise e reflexão
crítica sobre a própria prática docente com
a participação de toda a equipe na própria
unidade escolar (NOVA ESCOLA , 2013).
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CSA COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR
E ALTERNATIVA

organizados e com baixa tecnologias como
uma folha simples de papel e altas tecnologias
como tablets, as ações têm como intuito de criar
um canal midiático de favorecer a comunicação

De acordo com o dicionário comunicação é
“Ação ou efeito de comunicar, de transmitir ou
O behaviorismo explica o processo de
de receber idéias, conhecimento, mensagens apropriação da linguagem em crianças com
etc., buscando compartilhar informações” restrições de fala, sugerem que parceiros
na conversação devem oferecer um input
(DICIO.COM.BR).
(ambiente )que seja o mais útil possível para
a criança no que se refere ao seu potencial de
Entendemos que comunicar é a capacidade ensino da linguagem e à capacidade de engajarde interação, ou seja, se fazer entendido pelo la em interações recíprocas de sucesso, assim
outro por meio de sinais (verbais ou não é um dos métodos eleitos pelos profissionais
verbais) por métodos convencionais ou não. da saúde , assim o reforço positivo seria o
ambiente ideal (input ideal) ou seja, um bom
A emissão, transmissão e recepção podem treinamento com reforços positivos facilitaria
ocorrer por meio da fala ou da escrita, por sinais, a aquisição da linguagem por meio da CSA.
signos ou símbolos. A boa comunicação pode
O uso de um sistema pictográfico com
ser conseguida com treinamentos e técnicas crianças diagnosticadas com atraso de fala
que implicam práticas de comunicação oral e/ou de linguagem também é estudado na
e escrita, compreender o que o outro deseja perspectiva cognitivista, focada na psicologia
implica requisitos básicos de um rápido do desenvolvimento, a CSA comunicação
processamento de informações, como a estrutura, alternativa pode estimular o desenvolvimento
conhecimento e aspectos culturais da língua. das funções cognitivas, particularmente, da
linguagem. Enfatiza-se, nestes estudos, que
deve haver pré-requisitos para a indicação da
Na pesquisa biográfica feito por Krüger, CSA, pois apenas as crianças que se encontram
Simone Infingardi et al. Delimitação da área no período pré-operatório são capazes de usar
denominada comunicação suplementar e / ou os sistemas pictográficos de forma efetiva.
alternativa (CSA) cita:
Os profissionais que se apóia na concepção
interacionista de Vygotsky atuam nas Zonas de
desenvolvimentos das crianças que apresentam
os chamados “atrasos de fala e linguagem”
e destacam a importância da ZDP (Zona de
Comunicação Suplementar e/ou Alternativa
Desenvolvimento Proximal) durante interações
(CSA) vem se expandindo em nosso país,
verbais com adultos. O sistema pictográfico ou
porém, ainda não se constitui em prática
ideográfico deve estar de acordo com o meio
de amplo conhecimento. Na literatura
internacional situa-se como Augmentative
cultural, assim os interlocutores auxiliam no
and
Alternative
Communication
(AAC),
desenvolvimento da criança, proporcionando
contudo, não existe uma versão oficial e/
situações apropriadas à idade e ao nível
ou consagrada em nosso meio (CSA).
cognitivo, incluindo aquelas que utilizam a CSA.

A CSA é uma área de prática e pesquisa,
clínica e educacional para crianças e adultos
nessa prática estão envolvidas um conjunto
de ferramentas e estratégias utilizadas para
resolver os desafios cotidianos de comunicação
para quem possui dificuldades no uso da
oralidade e escrita, através de materiais gráficos

A prática precoce de sistemas de CSA
comunicação suplementar e alternativa em
pessoas com deficiência tem sido discutida
e vinculada à necessidade de aquisição e
desenvolvimento da linguagem e suas diferentes
probabilidades expressivas. Podendo ser
pensado como um dos instrumentos no auxílio
da alfabetização. A CSA é uma ferramenta
usada na área da saúde e seu uso é benéfico
na aquisição e desenvolvimento da fala.
675
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A escolha da metodologia foi por uma
revisão bibliográfica e documental – tomandose por base trabalhos publicados na base
de dados:Scielo, Lilacs – para atender aos
objetivos de, inicialmente, compreender
quais são os procedimentos utilizados nessa
área. O aporte teórico será apoiado em
autores como Lefrançois (2016), Rogers,
S. J.; Dawson, G.(2014) e Catania (1999).
A revisão bibliográfica e documental
permite perceber o que está sendo produzido
e sendo elaborado e quais as melhores
práticas pedagógicas para a intervenção e
se ocorre uma interdisciplinaridade conforme
a Lei de inclusão determina no sentido de
aprimorar seus sistemas de ensino, visando
garantir condições de acesso, permanência,
participação e aprendizagem a todas as
pessoas com deficiência. O recorte de nosso
trabalho é dentro do TEA. Tendo como objetivos
de análise os seguintes procedimentos:

• Analisar se a metodologia da CSA
é um instrumento eficaz para mediar a
comunicação e socialização de crianças
com dificuldades dentro do Transtorno do
Espectro Autista , principalmente, as dos
anos iniciais do Ensino Fundamental.
• Demonstrar que a CSA pode fazer parte
da formação continuada do professor
polivalente, instrumentalizando-se para
uma intervenção e favorecimento dos
comportamentos acadêmicos tais como
pré-requisitos para leitura, escrita e
matemática

HIPÓTESE:
Pesquisas recentes têm demonstrado que
a CSA dentro de uma intervenção precoce
têm se mostrado uma ferramenta importante
para aquisição da linguagem, leitura e
escrita para crianças dentro do transtorno do
Espectro Autista. Assim, a hipótese que se
levanta, inicialmente, é que esses estudos
podem contribuir para a instrumentalização
dos professores dentro das práticas CSA,
favorecendo os comportamentos acadêmicos
dos alunos de inclusão dentro do TEA tais como
pré-requisitos para leitura, escrita e matemática e
das práticas e melhoria do ensino-aprendizagem
nos anos iniciais do ensino fundamental I.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que a prática docente é embasada em correntes ideológicas é que se modificam
conforme o contexto histórico e cultural . A inclusão é uma conquista adquirida e prevista por lei.
Porém os professores não recebem materiais específicos para cada aluno a ser incluído, assim
reproduzindo seu desamparo institucional no aluno de inclusão. O autismo por si só ainda é uma
mistério para muitos da área da saúde e que por sua vez não orientam uma intervenção clara
e objetiva para os demais profissionais que atuam junto com as famílias, ficando fragmentadas
as intervenções. Acreditados que usando de um método específico como a CSA como suporte
para a aquisição e ampliação da fala e da escrita venha facilitar as interações sociais facilitando
a socialização e a obtenção do conhecimento da criança no contexto de inclusão.
Diante desse fato, encararmos os novos desafios para mudar o paradigma educacional, dentro
do uso de novas formas, para o desenvolvimento de abordagens metodológicas de inclusão.
Sair do debate e construir uma nova filosofia dentro da prática proposta pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva é entendermos que a forma de como
são desenvolvidas e usadas as intervenções dentro de um planejamento pré estabelecido com
a criação de um novo repertório para o professor, acessar um aluno que necessita de uma nova
abordagem para alcançar o conhecimento (SCHLÜNZEN.& SANTOS,2016).
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O TRABALHO DE ARTES NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Esse artigo tem como principal objetivo descrever um pouco de como devemos trabalhar com artes dentro da educação infantil, o que podemos esperar que as crianças aprendam e a importância de um trabalho sério voltado ao aprendizado das mesmas. Pensando
sempre como a Arte e as práticas artísticas podem auxiliar no desenvolvimento das crianças.
Acreditando que a educação é transformadora, podendo orientar e resgatar valores perdidos
dentro da sociedade em que vivemos. A educação tem um papel sensível, por meio de várias
manifestações artísticas integrando todo o processo de ensino aprendizagem tanto das crianças como dos professores, pois trabalhar com arte, possibilita sempre novos aprendizados.

Palavras-chaves: Arte; Educação Infantil; Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

A

ideia principal desse artigo é trazer à tona o modo de se pensar a arte na escola
de educação infantil e a necessidade de termos uma sensibilidade no ensino, muitas
escolas e professores ainda tendem a valorizar apenas o cognitivo, o racional e o que
os alunos conseguem aprender e as percepções que os professores precisam mudar para
alcançarem uma prática educacional cada vez mais sensível.
Esse artigo tentará mostrar os objetivos e as práticas pedagógicas que são trabalhadas e
desconsideram a realidade social de nossos alunos, pois muitos consideram que a escola é
muito chata, e choram para entrar, pois não acreditam que aconteça algo interessante.
Na educação infantil os professores precisam buscar uma integração efetiva entre o ambiente
escolar com a realidade socioeconômica e cultural com nossos alunos, visando a formação
de um novo entendimento, não se esquecendo que o homem é naturalmente cheio de ideias,
constituído de aspectos cognitivos, emocionais, sociais e precisamos levar em conta as diferentes
formas de agir e pensar algo.
Há vários caminhos possíveis em se trabalhar com arte, seguindo alguns eixos de diversas
manifestações artísticas culturais, visando com tudo isso uma maior sensibilização de professores,
que buscam diversos sentimentos presentes no ato de ensinar e aprender.
Os objetivos deste artigo são de apresentar algumas formas de socialização por meio de
trabalhos em grupos, jogos, nos quais as relações humanas, sendo o foco principal desenvolver
atividades como leituras diversas que priorizam os contos regionais, utilizando o teatro, a música,
o artesanato regional, entre outras formas de expressão artística.
Os professores devem pensar nos tempos, espaços e materiais que dispomos dentro de
nossas unidades escolares, podendo pensar em transformar algum espaço, para estimular
nossos alunos, pensando sempre nos seus interesses e tentando cada vez mais melhorar a sua
prática pedagógica, sempre se importando com o conhecimento que se tem por artes, e sobre
as manifestações artísticas culturais que a comunidade oferece.
Os alunos do ensino infantil precisam exercitar a capacidade de fruição, produção, compreensão
e reflexão artística, ampliando o repertório artístico e cultural, deve ser apresentado e vivenciando
com as crianças aspectos dos processos de criação artística, pensando na compreensão e na
dinâmica da criação, pois o resultado nem sempre importa, e sim os caminhos que levaram para
a criação artística.
Dentro da educação infantil os professores precisam estar cientes que a arte é a linguagem
que as crianças mais entendem e gostam, pois é por meio das artes visuais que vão ampliando
seu repertório artístico e cultural, sempre aprimorando seus trabalhos, pois além de olhar,
observando tudo ao seu redor, mostrando a forma de observar para que seus alunos não deixem
os detalhes fugirem da vista, sendo utilizados em criações, de algo que foi observado, ouvido
em algum momento da aula.
O professor deve aproximar a expressão artística e da cultura infantil por meio de vivências
lúdicas que acabam envolvendo diferentes linguagens visuais e a experimentação de diversos
materiais. Este artigo tem a intenção de iniciar os professores da educação infantil nas artes,
por meio da sensibilização e experimentação dos materiais plásticos, pensando sempre nos
espaços e tempos disponíveis dentro da escola, aproximando as crianças de uma cultura
visual, proporcionando vivências lúdicas, que aproximem as crianças dos adultos, pensando no
processo de desenvolvimento das crianças e da cultura infantil.
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DESENVOLVENDO O TRABALHO DE
ARTES COM AS CRIANÇAS
Nosso trabalho precisa ser estruturado em
etapas que possibilitem o desenvolvimento do
pensamento visual, conferindo aos alunos um
domínio sempre crescente na capacidade de
expressão, comunicação e leitura nas artes
visuais. Precisamos entender a aula de artes
como se fosse o tempo e o lugar da alfabetização
no código visual, por meio de atividades
de criação e de fruição (OSTETTO, 2011).
Essas atividades são as que permitem a
expressão de ideias, sensações e sentimentos,
podendo ser trabalhadas em uma sala
equipada para tal tarefa, um ateliê, quem sabe
uma sala ambiente. A criança fala por meio da
articulação dos elementos da linguagem: linhas,
cores, formas, volumes e texturas, utilizando de
diferentes procedimentos: pintura, modelagem,
colagem, o que tiver ao seu alcance. Os
procedimentos precisam ser entendidos
como instrumentos por meio dos quais o
pensamento se manifesta (OSTETTO, 2011).

espectador de arte. Os educadores no ensino
fundamental costumam considerar como aulas
de arte, aquelas que utilizam a linguagem
visual para registrar ou avaliar conteúdos de
outras áreas, na elaboração de maquetes em
aulas de geografia ou ciências, por exemplo,
nos cartazes de várias matérias, no qual
contém algum desenho, ou algum trabalho
considerado artístico do aluno, quando
recorrer ao desenho, pintura, colagem para
expressar suas ideias (OSTETTO, 2011).
Arte é expressão de ideias, é uma área do
conhecimento com conteúdos específicos, e
não apenas um instrumento de outras áreas.
A história da arte é nada menos que a história
das ideias do ser humano quando expressa por
meio de diferentes formas os seus sentimentos
O educador precisa conhecer a linguagem
visual para que possa instrumentalizar os
seus alunos com segurança, conhecendo
a faixa etária que trabalha, trazendo
atividades sempre planejadas e adequadas
para cada classe e grupo de alunos.

Para que os educandos adquiram consciência
As atividades de apreciação estética são
entendidas por fruição, que possibilitam a do seu desenvolvimento expressivo nas
ampliação do repertório cultural das crianças, diferentes linguagens é necessário trabalhar,
podendo acontecer dentro do ambiente desde a educação infantil. No trabalho
escolar por meio de leitura de livros, vídeos,
mostras de pinturas, fotografia, teatro, música
e dança. E também fora da sala de aula nas
visitas à exposições, à museus, ensaios
de orquestra, apresentações musicais,
teatro, cinema e excursões aos parques
e jardins. Essa apreciação envolve
tanto os elementos da cultura como
os elementos que encontramos
na natureza (OSTETTO, 2011).
Trabalhando com a criação e com
a fruição, estamos proporcionando aos
alunos a dupla experiência de produtor e
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artístico é mais valioso o processo em si
do que a produção final. É o trajeto que
se faz importante uma boa aula de artes.
O importante é que seja avaliado o
processo do trabalho e o domínio do código
visual, não se avaliando a qualidade dos
conteúdos que estão sendo expressados:
O valor essencial da arte está em ela ser o indício da
passagem do homem pelo mundo, o resumo de sua
experiência emotiva, e como é pela emoção, e pelo
pensamento que a emoção provoca que o homem mais
realmente vive na terra, a sua verdadeira experiência,
registra-a ele nos fastos das suas emoções e não na
crônica do seu pensamento científico, ou dos seus
regentes e dos seus donos (FERNANDO PESSOA, 1982).

O ATELIER DE ARTE NA ESCOLA
O atelier é o espaço no qual o artista cria,
e na escola pode ser uma sala ambiente
nas quais as crianças poderão criar. Deve se
tornar um ambiente de experimentação, da
construção de novos conhecimentos, antes
de chegar a se tornar um “atelier”, o olhar
do artista passeia pelo mundo, recolhendo
impressões que as crianças poderão usar
para transformar suas obras (BARRO, 2008).

O professor precisa compreender a natureza
dos trabalhos dos artistas, por analogia,
pensando no trabalho de arte na escola,
ainda que tenham claro que não é papel da
escola formar artistas, mas não podemos
Uma dificuldade encontrada nos educadores
esquecer que a criança não consegue
em se avaliar produções artísticas de seus
produzir arte, mas utiliza-se da linguagem
alunos, é conviver com a diversidade dos
artística para se expressar (BARRO, 2008).
trabalhos, é necessário que o professor esteja
atento e observando o fazer dos seus alunos.
A escola deverá proporcionar experiências
A diferença é que em arte o legal é que todos
significativas, levando seus alunos a passearem
os desenhos, todas as produções sejam
seu o olhar, reconhecendo, como observador
diferentes, mesmo com um estímulo em comum
atento o meio em que vive. A sua escola, o
cada aluno encontra a solução em expressar
seu bairro, a sua cidade, a família, com todas
sua ideia, faz um planejamento tentando atingir
suas formas, cheiros, cores e sabores, sendo
um objetivo proposto por ele (PESSOA, 1982).
os primeiros elementos de contato que as
crianças têm com o mundo, registrando
Em termos de artes visuais não existe certo
suas impressões, reconhecendo diferenças e
e errado, mas a solução individual de cada
semelhanças nas percepções sobre os mesmos
sujeito, não podemos dizer se está certo, ou
elementos entre os colegas, reconhecendo
errado certa pintura, ou que a pintura de uma
alguns gostos e suas rejeições, começando a
época é melhor, ou mais correta do que a outra,
estabelecer uma consciência exigente e ativa
as obras refletem o seu tempo e as condições
em relação ao panorama e à qualidade de
como viviam naquela época PESSOA, 1982).
vida cotidiana dos indivíduos (BARRO, 2008).
Podemos levar para que os alunos
comparem certas obras de arte, não dando
nossa opinião, mas indagando o que eles
estão vendo, se há algo parecido, se parecem
ser do mesmo artista, se foram feitas no
mesmo período, fazendo algumas colocações,
apresentando nomes como abstrato, realista,
etc. O professor ao avaliar uma expressão
artística deve lembrar que toda diferença é
parte constituinte do trabalho (PESSOA, 1982).
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É na educação infantil que há o primeiro
passo da alfabetização estética, começando
com a estética do cotidiano, reconhecendo
formas, linhas, cores e texturas do ambiente,
apenas pelo hábito da convivência diária,
conseguirmos ver mais na medida em que
vamos fazendo esse exercício diário de querer
observar mais. Vendo cada objeto na sua
verdade é um excelente passo em direção à
criação, e isto supõe um esforço contínuo, e que
podemos criar esse olhar nas crianças desde
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pequenas.O artista recolhe suas impressões de
mundo e transforma em uma obra, uma pintura.
Um atelier pode ser dentro de uma sala de
aula, num horário reservado para este fim, ou
se a unidade escolar tiver disponível uma sala
reservada para tal aula é o ideal, que deva ser
organizada especialmente, podendo ser utilizada
por várias turmas da escola (ARNOLD, 2008).

A organização numa sala ambiente
é de fundamental importância para o
desenvolvimento da iniciativa e da autonomia,
independente da idade das crianças, quanto
mais claro for à organização do espaço e dos
materiais, mais livre será seu trabalho. Sendo
necessário que haja uma conversa entre todos
que forem utilizar essa sala, deixando bem claro
a organização dos materiais, que devem estar
O que mais importa é que o atelier, ou a sala dispostos de forma estética (ARNOLD, 2008).
ambiente esteja preparada para proporcionar
o trabalho coletivo, socializado, mas também
Quando os educandos são envolvidos
esteja preparada individualmente, no qual o na arrumação da sala, sentem-se cada
aluno possa sozinho criar, sem interferência vez
mais
comprometidos
com
esse
de mais colegas, é necessário que o ambiente espaço,
responsáveis
e
autores
da
seja acolhedor, num momento de intimidade, aula como um todo (BARBOSA, 2011).
do recolhimento e também haja momentos
de expansão, convívio e troca de experiência
Os materiais para as aulas de artes são
entre todos. Precisa comportar duas dinâmicas os recursos que o professor dispõe, e
de trabalho diferentes e complementares: para os quais precisamos estar atentos,
o individual e o coletivo (ARNOLD, 2008). observando se oferecem diversas experiências
para nossas crianças, possibilitando o
O trabalho com artes tem o objetivo individual desenvolvimento de diferentes habilidades
de proporcionar um tempo de trabalho de como: desenhar, pintar, rasgar, cortar, recortar,
maior concentração, na qual a escolha do riscar, misturar tinta, modelar, construir,
material e do tema é de cunho pessoal e manipular materiais grandes e pequenos,
que o aluno consiga trabalhar praticamente com diversas texturas e de preferência que
sozinho, sendo que o professor apenas média estejam ao seu alcance (BARBOSA, 2011).
e auxiliar quando solicitado (ARNOLD, 2008).
As aulas precisam trazer acontecimentos
A aula de arte precisa propor momentos e experiências contrastantes nos quais as
de recolhimento, de aprendizado dos hábitos crianças se defrontem e decidam o que fazer e
do devaneio particular, tão necessário para o como fazer, respeitando acima de tudo o que
o desenvolvimento do pensamento criativo. seu colega escolheu. O interessante é que a
Sendo necessário que o espaço esteja sala tenha papéis variados, pois serão o suporte
preparado de forma inteligente e estética, para da maioria das criações, podendo ter diversos
que os alunos entendam sua organização e tamanhos, com cores variadas, diferentes
sintam prazer em se dirigir para os materiais, formas e se possível várias texturas. Pois
sabendo que não podem deixar desarrumado nossas ideias, nossas emoções, têm tamanhos
posteriormente, seguindo as regras que o e cores variadas, conforme o dia, ou o sujeito
ambiente requer. Entendendo a arrumação do que ela expressa, e o atelier de arte precisa estar
espaço, esperando a sua vez, respeitando a preparado para acolher o coração que explode
vez do colega pegar o que precisa, podendo de alegria, ou por vezes de raiva, com crianças
ter autonomia, escolhendo seus materiais, com dores, ou medos (BARBOSA, 2011).
experimentando livremente e guardando no final
da aula tudo aquilo que usou no mesmo lugar
É necessário que os lápis estejam apontados,
que encontrou, auxiliando seus colegas, que e dispostos de forma atraente para que as
por vezes não sabem fazer (ARNOLD, 2008). crianças possam escolher com critério, os
684

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

pincéis precisam ser conservados, limpos, e
devem estar disponíveis, sendo necessário
um recipiente que contenha água, para que
as crianças adquiram o hábito de limpar
sempre que queiram mudar de cor, com panos
para secar as cerdas a cada cor e no final
do uso. As crianças aprendem rapidamente
esses hábitos de limpeza, se mostrados
antes, percebendo que suas ideias ficam
mais claras no papel, quando o material é
usado de forma correta (BARBOSA, 2011).
Faz necessário que as aulas tenham riqueza
de materiais, como: cola, fita crepe, durex,
clips, revistas, jornais. Deixando a livre escolha
do aluno e professor, identificando a melhor
forma de resolver as situações problema
que possam surgir (BARBOSA, 2011).
O mais importante é que a sala esteja preparada
a proporcionar além de diferentes experiências,
proporcionar desafios às crianças em relação
aos diferentes problemas visuais: cores,
formas, linhas, texturas, espaços de construção,
tamanhos, volumes, etc.(BARBOSA, 2011).

O momento de se trabalhar no coletivo é
importante para a ampliação do repertório
da classe, possibilitando a discussão e a
socialização dos conhecimentos adquiridos
no trabalho individual, e em outras atividades
diversas. A sala de artes, o atelier pode abrigar
alguns livros, nos quais os alunos possam
buscar diferentes tipos de imagens, algumas
ilustrações, fotos de diversos assuntos e alguns
com reproduções de pinturas (BOSI,2011).
É importante produzir um banco de imagens
com boas reproduções ampliadas de pinturas,
fotos de diversos animais, plantas, flores,
paisagens de diferentes lugares, ou levar
para dentro de sala alguma natureza morta,
para mostrar que a partir de uma mesa com
frutas dispostas é possível se produzir um
desenho lindo, com diversos pontos de vista,
pois nem todas as crianças conseguirão obter
o melhor lado da instalação (BOSI,2011).

A música também tem se mostrado um
elemento muito importante para a criação
de um clima integrado no trabalho com
a arte visual, transportando, confortando
e concentrando as crianças.O atelier, ou
sala ambiente pode se confundir com um
É fundamental que o educador perceba laboratório de experiências: um espaço
se os materiais estão proporcionando de criação e reflexão, a arte e a ciência se
todas as experiências esperadas numa encontrando na mesma procura (BOSI,2011).
aula de artes, começando a observar
se cada aluno melhorou sua maneira de
O educador precisa propor o desenvolvimento
da
capacidade expressiva de seus alunos
expressar ideias e sentimentos (BOSI,2011).
para que cresçam e tornem-se pessoas
A sala além de proporcionar o trabalho completas, para isso precisa fazer com
individual deve favorecer também o trabalho que tenham um ambiente adequado
coletivo como um todo, fazendo com que haja para esse desenvolvimento (BOSI,2011).
uma socialização entre a turma. O trabalho
O atelier deve ser um lugar do devaneio, da
coletivo tem como objetivo proporcionar
experiência estética, da prosa e da poesia,
atividades com um material, ou estímulo
transportando as crianças além dos limites
escolhido pelo professor, atendendo a da realidade cotidiana, para um tempo e
um objetivo claro, devendo utilizar alguma um espaço no qual tudo é possível. Sendo
técnica, para a apresentação de um material um abrigo dos sonhos, nos quais às vezes
novo, ou levando uma nova exploração é necessário que esteja em silêncio para
de material conhecido com um tamanho não atrapalhar as ideias dos colegas, ou
maior, com alguma técnica nova, nos quais com um som ambiente, podendo variar as
todos estão se ajudando (BOSI,2011). músicas auxiliando o devaneio, conduzindo
as crianças nas suas produções (BOSI,2011).
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As formas circulares amadurecem, se
desenvolvem, relacionando-se com outros
A criança quando pequena não possui elementos gráficos, até que surgem as mandalas,
nenhuma noção de espaço análoga à que são desenhos circulares de formas
nossa. Ela se sente ainda dentro do ventre, geométricas concêntricas (DERDYK, 2004).
nadando achando que não há nada ao seu
Dos círculos podem nascer tensões
redor, nem acima nem abaixo dela, como
se fosse um peixinho (BUENO, 2008). internas e externas, direções convergentes e
divergentes: são as radiais, os sóis, variações
O mundo das crianças está em torno e não do desenvolvimento formal do círculo. A
somente à diante, atrás, na frente, ou ao lado. gênese do círculo, a do quadrado e a do
O espaço emocional trás para bem perto, ou triângulo possuem motivações diferentes,
para bem longe os objetos dotados de afeto, apesar que as formas todas são fechadas, elas
independentemente de sua real posição física, elaboram-se em níveis e operações mentais
esse espaço dita as hierarquias afetivas por distintas umas das outras (DERDYK, 2004).
meio das dimensões, das formas, o clássico
O círculo nasce de movimentos contínuos,
desenho de família, em que um dos membros
parece muito maior que os outros, é a expressão caracterizado por um traçado motor
do conteúdo emocional, ou simbólico da instintivo, o quadrado, nasce de movimentos
criança que manifesta dessa maneira, descontínuos e está atrelado à aquisição do
representando na figura e nos apresenta seus duplo controle do ponto de partida e do ponto
membros da família e a sua importância na de chegada, exigindo um maior controle visual,
vida dela naquele momento (BUENO, 2008). numa comunhão total entre olho, cérebro
e mão, mas conceitualmente, as principais
formas geométricas elementares. Para as
O PRIMEIRO CÍRCULO
crianças as formas geométricas revestemOs rabiscos intermináveis, aos poucos, os se, em seu aparecimento, de um significado
gestos vão naturalmente se arredondando, similar, permitindo conjugar novos espaços,
surgindo espirais e caracóis que nascem de novas figuras, novas construções. O jogo
dentro para fora, de fora para dentro, havendo de equilíbrio entre as formas em busca de
ensaios de toda ordem até o aparecimento configurações e representações do percebido,
do primeiro círculo fechado (DERDYK, 2004). do real e do imaginário (DERDYK, 2004).

PERCURSOS NO ESPAÇO

Os círculos estão presentes em configurações
do universo: no movimento do Sol, na rotação
Terrestre, nas nossas digitais, nos redemoinhos,
furações,nasconchas,doscaracóis,aténascélulas,
em tudo podemos ver círculos, gestos circulares
são inerentes ao ser humano (DERDYK, 2004).
A palavra eu tem um significado similar ao
aparecimento do círculo no desenho, equivale
à conquista da consciência. O aparecimento do
círculo é o aparecimento da forma fechada, é um
objeto, é o corpo, algo permanentemente que
diferenciadotodo,nascendoumarelaçãosubliminar
entre figura e fundo. Inaugurando a diferença
entre o mundo exterior e interior (DERDYK, 2004).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O DESENHO, A FALA E A ESCRITA
O desenho, a fala e a escrita promove mudanças significativas na criança, mudam muitas
vezes a interpretação verbal ao ver seu desenho, transformando completamente a sua história
inicial, tal forma pode significar num primeiro momento uma casa, passando depois de uma
pergunta a ser um foguete, transformando em outra coisa em segundos seguintes, muitas vezes
sua interpretação verbal é mais rica e criativa que seu próprio desenho, sendo este o suporte
de fala e da narração verbal, e o professor precisa estar atento a tudo que ele fala sobre o seu
desenho, e tentar fazer anotações em outro papel, não estragando o desenho com palavras que
desfiguram o que está desenhado para a criança.
A aquisição verbal redimensiona a relação que a criança tem com o seu desenho e com o
ato de desenhar, nomear desencadear outras ações. A ação gráfica no papel sugere figuras, a
palavra geralmente representa um objeto, uma pessoa, um fato. Desenhar e falar são duas linguagens que interagem, são duas naturezas representativas que se confrontam, exigindo novas
operações de correspondência.
Essas duas linguagens a verbal e a gráfica participam de uma mesma natureza mental, cada
uma com sua especificidade e sua maneira particular de participar uma imagem, uma ideia, um
conceito. A criança sente uma enorme vontade em ingressar e participar do mundo dos adultos,
participando das formas oficiais de comunicação, a fala, a escrita, levando a criança inventar, no
seu desenho, escrituras fictícias, mensagens secretas. Podemos perceber no desenho das crianças pequenas, alguns signos alinhados, ligando-os horizontalmente entre si, nisso as crianças
sentem que estão se comunicando verdadeiramente com os adultos.
Vão aparecendo nas crianças novos significados gráficos: linhas angulares, formas de dentes
de serra, tentativas de reproduzir um gesto sociocultural imitando o ato de escrever, ou uma corrente interminável de círculos. O desenho é a maneira que as crianças têm em raciocinar sobre
o papel, e o fazem brincando (ALBANO, 2011).
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PROTAGONISMO GESTOR:
CONSTRUÇÃO E EMANCIPAÇÃO

RESUMO: A equipe pedagógica, professores, alunos, pais, órgãos colegiados e funcionários
devem participar ativamente da elaboração dos projetos voltados para a melhoria da escola,
isso fomenta o fortalecimento ao acesso e ao conhecimento. Nesse sentido a Gestão Democrática deverá atuar no interior das unidades de ensino, nos quais servirão como espaços
vitais de participação e de circulação de ideias, atuando como força centrípeta no que tange
acolher as demandas e transformá-las em oportunidades e posteriormente força centrífuga
ao lançar de volta a comunidade toda a criticidade e atuo-reconhecimento das condições
de vida dos sujeitos. Muito mais que produzir conteúdo, a Escola Democrática demonstra
a capacidade de estabelecer um diálogo constante com os entes que formam sua essência.

Palavras-chaves: Gestor; Protagonismo; Construção; Emancipação.
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INTRODUÇÃO

T

alvez nunca tenhamos tido a oportunidade de perceber a função da escola
de modo tão democrático como vivenciamos hoje, essa conquista em construção
demonstra preocupação com a sociedade em
formação. A educação nessa perspectiva adota
meios de comprometimento que versam com a
necessidade de se edificar a malha social e diminuir as distâncias entre a escola e a comunidade.
A equipe pedagógica, professores, alunos,
pais, órgãos colegiados e funcionários devem
participar ativamente da elaboração dos projetos voltados para a melhoria da escola, isso
fomenta o fortalecimento ao acesso e ao conhecimento. Nesse sentido a Gestão Democrática deverá atuar no interior das unidades de
ensino, nos quais servirão como espaços vitais de participação e de circulação de ideias,
atuando como força centrípeta no que tange
acolher as demandas e transformá-las em
oportunidades e posteriormente força centrífuga ao lançar de volta a comunidade toda a criticidade e atuo-reconhecimento das condições
de vida dos sujeitos. Muito mais que produzir
conteúdo, a Escola Democrática demonstra a
capacidade de estabelecer um diálogo constante com os entes que formam sua essência.
Para que se sintam pertencentes, os pais devem se envolver no processo de aprendizagem
e desempenho dos alunos, que são do mesmo
modo acolhidos pela escola para que possam
atribuir juízos de valor nas diversas decisões
da instituição, ao Projeto Político Pedagógico,
assim como na elaboração, avaliação, construção e administração de destinos aos recursos
financeiros. Eventos proporcionados pela escola também podem ser um meio colaborativo de
convívio no espaço escolar, a educação transcende o tradicionalismo castrador que estanca
as relações sociais, ela determina por intermédio de ações de caráter construtivo o compromisso com a formação cidadã. Sua motivação

está vinculada com a participação e envolvimento dos integrantes da comunidade escolar, os valores democráticos são fundamentais
na construção da educação como almejamos.
Se buscarmos uma lógica estatal burocrática e
administrativa, onde a escola é percebida como
um serviço monetizável, sujeita a uma complexa rede de normas que reforçam a intervenção
direta de administração central (através de seu
corpo de funcionários públicos e inspetores inflexivos) ou sua intervenção indireta, retransmitida por chefe de estabelecimento, cuja principal função é garantir o cumprimento de normas
e regulamentos estaremos andando na contramão daquilo que busca a escola democrática.
Sendo a escola o estabelecimento que representa o ponto de encontro de vários profissionais que por se doarem podem ser reconhecidos enquanto envolvidos em ações
educativas, ao gestor escolar incumbe integrar
o saber ao fazer, para que desse modo possa criar cada vez mais espaços coletivos, bem
como, solidários, o que possibilita um maior
entrosamento entre as instâncias participadas
– as pessoas e as amplas áreas de ensino.
Garantindo no conjunto comunidade e escola
a aquisição de espaços, nos quais a participação por meio das relações de cooperação,
interação e respeito às diferenças culturais.
Ao afirmar os princípios democráticos e buscando a construção dos projetos referentes a
coletividade, a gestão democrática participa
das novas exigências que formam novos modos de pensar a educação de todos os membros que constituem a comunidade escolar.
O comprometimento e a participação de todos os envolvidos que sejam a equipe pedagógica ou corpo docente, bem como os agentes
educacionais ou representantes das instâncias
colegiadas, ambos têm por função vital zelar
pela melhoria da qualidade do ensino, do mesmo modo como fiscalizar e proporcionar educação em contextos sociais amplos, diversos e
desafiantes, permitindo dessa forma que a escola se constitua espaço de oportunidade. Co691
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nhecer a comunidade não é uma operação puramente intelectual, é um processo articulado
na prática e em todas as dimensões humanas.
O objetivo não é tanto saber ou se tornar consciente do mundo e depois transformá-lo, mas
conhecer o mundo através e no contexto da
prática transformadora, na qual desejos, valores, vontades, emoções, imaginação, intenções
e utopias sejam oportunizadas e avaliadas.

tais: por quê, por quem e para que conhecer;
isto é, os objetivos dessa prática educacional vinculam-se a noção de pertencimento.
A resposta a essas questões nos leva a outra ideia central, a de que toda atividade pedagógica é intencional e, portanto, política. A
educação em si não muda o mundo, mas sem
ela é impossível mudá-lo. Portanto, o gestor
democrático e progressista deve assumir um
compromisso ético e político para construir um
ambiente mais justo. O educador por sua vez
deve ver a história como uma possibilidade, ele
não pode perder sua capacidade de ser indignado, não pode ser indiferente ou neutro em
face de injustiças, opressão, discriminação e
exploração, deve portanto, manter e promover
a esperança na possibilidade de superar a ordem injusta e imaginar as utopias alcançáveis.
Precisa ir além da consciência mágica e fatalista, construindo uma consciência crítica, sem a
qual nenhuma transformação social é possível.

Este processo educacional nunca é definitivo,
é sempre inacabado, pois o mundo se doa e se
transforma, os próprios sujeitos, no processo
de construção do conhecimento e transformação do mundo, são transformados, assim como
suas questões e anseios. Por esta razão, não
devemos aceitar os produtos do conhecimento
como verdades definitivas e imutáveis na escola, mas como verdades perfectíveis que podem
ser analisadas e questionadas a todo momento. Precisamos na escola democrática de uma
pedagogia da questão que estimule e define
rumos a partir de uma visão multifacetada e
não de uma pedagogia da resposta, castradoA conscientização é neste sentido, um tesra e impeditiva de mudanças e transformações. te de realidade. Quanto mais conscientização,
mais se desvela a realidade, mais se peneOs sistemas de ensino definirão as normas tra na essência fenomênica do objeto, frente
de gestão democrática do ensino público na ao qual nos encontramos para analisá-la. Por
educação básica, de acordo com as suas pe- esta mesma razão, a conscientização não
culiaridades e conforme os seguintes princí- consiste em estar frente à realidade assupios: I – participação dos profissionais da edu- mindo uma posição falsamente intelectual. A
cação na elaboração do projeto pedagógico conscientização não pode existir fora da práda escola; II – participação das comunidades xis, ou melhor, sem o ato ação-reflexão. Esta
escolar e local em conselhos escolares e equi- unidade dialética constitui, de maneira pervalentes. Os sistemas de ensino assegurarão manente, o modo de ser ou de transformar o
às unidades escolares públicas de educação mundo que caracteriza os homens. Por isso
básica que os integram progressivos graus de mesmo, a conscientização é um compromisautonomia pedagógica e administrativa e ges- so histórico. É também consciência histórica:
tão financeira, observadas as normas gerais é inserção crítica na história, implica que os
de direito financeiro público (BRASIL, 1996). homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo (FREIRE, 1979. p, 15).
O saber não se constrói apenas com as imposições decorativas arraigadas nas tradições
A ação educativa emancipatória que constireprodutoras de conteúdos, em um nível mais tui um verdadeiro processo de aprendizagem
prático, a questão de que o saber está direta- aos participantes, já que em si é um processo
mente relacionada às metodologias (o que sa- educacional e de desenvolvimento pessoal que
ber e como conhecê-lo). Essas preocupações oferece o fortalecimento de espaços de tomaestão subordinadas a outras mais fundamen- das de decisões como princípio fundamental
692
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para o desenvolvimento da pessoa apoiando
a criação de estruturas de participação necessárias para desenvolver processos transformadores reais com uma cidadania reflexiva e
comprometida de tal forma que podemos falar
de pessoas que são protagonistas e envolvidas no processo de construção do espaço escolar e de transformações da realidade social.
O trabalho em equipe projeta, forma, oportuniza, facilita, acompanha e aconselha os princípios pedagógicos e um paradigma crítico da
educação, para o desenvolvimento da práxis
socioeducativa que pode ser um indício de mudanças a partir da sala de aula como resultado
de participação em outros espaços de decisão.
[...] o conceito de gestão escolar, que ultrapassa o de administração escolar, por abranger uma série de concepções não abarcadas
por este outro, podendo citar a democratização do processo de construção social da escola e realização de seu trabalho, mediante a
organização de seu projeto político-pedagógico, o compartilhamento do poder realizado
pela tomada de decisões de forma coletiva, a
compreensão da questão dinâmica, conflitiva e
contraditória das relações interpessoais da organização, o entendimento dessa organização
como uma entidade viva e dinâmica, demandando uma atuação especial de liderança e articulação, a compreensão de que a mudança
de processos educacionais envolve mudanças
nas relações sociais praticadas na escola e
nos sistemas de ensino (LÜCK, 2000, p. 16).
O Gestor deve por sua vez, trabalhar a realidade com os sujeitos com base em princípios
pedagógicos e democráticos. Educadores,
pais, profissionais em educação e comunidade
escolar ter o dever de atuar de forma dinâmica
no processo da aplicação das verbas. A participação ampla permite a construção de um
ambiente de busca por identidade e não pode
haver busca sem esperança. Perder a esperança é perder a oportunidade de se tornar sujeito,
transformador no mundo e, portanto, de conhecê-lo. É por isso que estabelecer uma pedago693

gia da esperança que supere a ideologia do
fatalismo, do conformismo e do engano que
o poder dominante quer impor a todo custo
pode representar um fulcro estruturante e característico. Por essa razão, a pedagogia crítica deve ajudar a construir sonhos, reinventar
as utopias e semear a esperança de mudança.
Neste contexto, é essencial uma educação que seja capaz de gerar uma mudança
cultural, que revolucione o caminho fazendo possível a introdução de olhares críticos
bem como, ter potencial para propor alternativas que desafiem a globalização dominante.
Desse modo, educação emancipadora está
comprometida com a mudança social, uma
vez que busca promover processos de conscientização para que os sujeitos identifiquem
as opressões pelas quais passam e desenvolverem ações de resistência junto a escola por
meio de um processo resiliente de longo prazo.
Esta revolução cultural, que assume a pedagogia numa óptica popular é construída sobre
uma série de postulados, a desnaturalização do
capitalismo, a descolonização curricular, a crítica ao imaginário coletivo que cria ambientes
de estagnação deterministas criando e abrindo caminhos para outras formas de conhecimento e modos de ser, libertando-se de modelos deletérios tradicionalistas e excludentes.
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TERRITÓRIOS COMO LÓCUS DE
FORMAÇÃO
Um aspecto fundamental da situação no país
é a desigualdade socioeconômica extrema, o
que acarreta na exclusão histórica de um grande número de estudantes de famílias de baixa renda, que por sua vez, causa um impacto
significativo sobre o sistema educacional como
um todo. Note-se que, mesmo em contextos
de adversidades, as pessoas e organizações
comunitárias mostram uma notável capacidade
de construir experiências educativas inovadoras e autônomas, no que concerne a alavancar recursos escassos e encontrar alternativas
criativas aos desafios, dadas as particularidades locais, regionais e culturais (SACRISTÁN,
2005).
A escola como dispositivo fundamental de
emancipação e propagadora de liberdades tem
por função desenvolver meios junto à comunidade para criar subsídios a fim de transformar
as realidades vividas. A formação docente não
diz respeito apenas ao caráter epistemológico
da vida acadêmica, ela deve ter plena potencialidade de transpor a academia e se envolver nas vivências dos estudantes, do mesmo
modo que com sua dinâmica de vida. As diferenças socioeconômicas são por muitas vezes
impeditivos de uma socialização integral que
respeite os direitos dos alunos. Como espaço
de aprendizagem e escola tem toda uma organização voltada para a construção de uma
equidade, um modelo de interação livre de
preconceitos que prioriza de forma gradual
construção de conhecimentos que carreguem
em si as identidades das pessoas que puderam desenvolvê-los, isto é, conforme as etapas
de participação dos alunos e professores vão
sendo vencidas, o sentido se delineia, dessa
forma há uma complementação dos conhecimentos adquiridos.

Nesse espaço a importância do educador
merece destaque, pois sua construção dependerá muito da cultura regional na qual a escola
encontra-se inserida, a concepção teórica a se
criar nesses meandros merece integral atenção, isto significa ter clareza nas análises das
realidades dos alunos e das possibilidades de
efetivar sua prática educativa. Segundo SAVIANI (2005) as construções sociais dependem
muito das influências do meio onde vivem os
alunos, sua construção enquanto ser cultural
não se desenvolve naturalmente, os saberes
são constituídos a partir do conjunto interacional, pensar, avaliar, sentir e agir, diz respeito
a uma multiplicidade de impulsos. Para que
essas prerrogativas façam sentido é primordial
desenvolver um trabalho educativo que respeite
as territorialidades, estudar como esse sujeito
se formou historicamente até aquele momento e partindo desse princípio fomentar ações
educativas. Uma certeza, no entanto, repousa
no fato de que se a história se refere a eventos
que ocorreram no passado, é também o testemunho da experiência humana, no tempo e
no espaço, é mobilizado para tentar entender
o que vivemos no presente e considerar o que
poderia ser o futuro, como forma de não refazer
os erros do passado e formar cidadãos responsáveis (SACRISTÁN, 2005).
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Como resultado, as funções pedagógicas e
didáticas atribuídas às atividades escolares levam à sua transformação e adaptação a projetos e a contextos de ensino e aprendizagem
em que são utilizadas situações de ensino e
buscando contextualização de acordo com
as temporalidades e regionalidades. Portanto,
possuem características particulares e cada escola pode desenvolver seus próprios padrões
com autonomia respeitando as culturas locais
(SAVIANI, 2005).
A pedagogia tem seu método de investigação particular, ele leva em consideração as
transformações ocorridas nas sociedades respeitando cada contexto e realidade local. Uma
prática educacional consistente tem em vista a
realidade e parte dela para estabelecer o melhor método a seguir, situações diversas merecem atenção em perspectivas históricas, pois
isso faz situar no tempo e espaço as premissas
necessárias para as situações de ensino. Em
mister estabelecer nexos às possibilidades didáticas para que ensino e prática tenham significado (SAVIANI, 2005).
Enquanto área da Pedagogia, a Didática tem
no ensino seu objeto de investigação. Consideração como uma prática educacional em
situações historicamente situadas significa
examiná-lo nos contextos sociais nos quais
se efetiva – nas aulas e demais situações
de ensino das diferentes áreas do conhecimento, nas escolas, nos sistemas de
ensino, nas culturas, nas sociedades
-, estabelecendo-se os nexos entre
eles. As novas possibilidades da Didática estão emergindo das investigações sobre o ensino enquanto prática social viva (PIMENTA,
1997, p. 53).
Durante várias décadas, tem havido inúmeros debates institucionais sobre a necessidade
de uma prática pedagógica para levar em conta ou não a pluralidade cultural e, portanto, linguística e de classes percebendo um número
crescente de crianças de famílias de diversas
695

realidades regionais por razões econômicas
ou políticas. A questão da socialização pedagógica multicultural é, portanto, tratada como
um elemento equalizador no que concerne as
carências em alguns locais, o que cria a necessidade de formações voltadas a essas preocupações (PIMENTA, 1997).
Várias questões surgem, existem classes sociais culturalmente homogêneas ao redor dos
muros da escola, por existir essa diversidade
sociocultural o objeto de toda atenção deve ser
voltada aos órgãos educacionais a fim de se
evitar controvérsias. As possibilidades encontradas nas escolas criam classes multiculturais que vivem mesma realidade e as mesmas
questões de um contexto para outro, de uma
era para outra. Esses debates vão muito além
de preocupações puramente pedagógicas e
refletem a dificuldade de nossos sistemas educacionais em questionar serenamente o tipo
de estruturas a serem inovadoras para garantir
a integração de estudantes de diversas realidades regionais e culturais na escola (MORIN,
2001).
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A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas, proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que
se transmite de geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da
sociedade e mantém a complexidade psicológica e social. Não sociedade humana, arcaica
ou moderna, desprovida de cultura, mas cada
cultura é singular. Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas a cultura existe apenas por
meio das culturas (MORIN,2001. p.56).

O seu modo de pensar e trabalhar, diz muito
ao professor, pois muitos atos e gestos reproduzidos em sala de aula são fruto de sua socialização – que pode ter como instituição naturalizada elementos problemáticos ao ensino
– os territórios por onde se dão as interações
podem reproduzir violências ou banalização
do saber. Para uma educação significativa é
preciso que se tenha em mente uma prática interdisciplinar, desse modo, é fundamental que
se considere os desafios da vida real em sociedade e a realidade social local na qual o aluno
Diversas questões sociais, econômicas e po- está envolvido (BOURDIEU, 2003).
líticas da sociedade definem as representações
dessas populações em outros lugares. Os termos atribuídos às populações heterogêneas
no discurso institucional pode criar sucessivas
designações de comunidades para comunidades – imigrantes, minorias étnicas, tipo de
orientação sexual, poder adquisitivo, comunidades indígenas, etc. – percebemos que muitos aspectos dependem claramente do status
socioeconômico e legal que o governo decide
conceder a algumas famílias.
Para SAVIANI (1991), as pessoas carecem
da escola para ter o acesso ao saber erudito
sistematizado, para que dessa forma seja possível a interpretação e sentido dos conteúdos
da cultura popular alvo de seus interesses.
Educar implica a conduta profissional que permita o ensino enquanto mediação, que possa levar em
consideração as experiências
acumuladas dos alunos, bem
como os conhecimentos e significados simbólicos que os alunos trazem consigo para a sala
de aula, respeitando os tempos
e ritmos (BOURDIEU, 2003).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o exposto neste artigo, podemos concluir que a escola se constitui como um
ambiente para a formação e socialização conotando algumas reflexões, dentre as quais, a
configuração pedagógica, elementos metodológicos e estruturais para a orientação do ensino e
aprendizagem. Nesta perspectiva, a escola deve envolver o objetivo da aprendizagem na formação,
que, por natureza, coloca essencialmente outros objetivos que podem ser responsáveis pela
superação do fracasso escolar como a retenção. A compreensão e o uso ativo do conhecimento
é considerado gerador, seu objetivo é um conhecimento deliberado, por meio do qual a vida
se desdobra nele criando meios de fortalecimento dos vínculos entre a escola e a comunidade
(BOURDIEU, 2003).
Assim, a escola deve pretender que suas práticas educativas reflitam criticamente e envolvam
ativamente os atores envolvidos na construção do conhecimento, que é a capacidade dos
sujeitos em formação explicarem, exemplificar explicarem e justificarem o que foi aprendido
nas diferentes realidades regionais. É, então, desenvolver na vida dos estudantes, ensiná-los
a conviver e aprender não apenas com livros, mas com as produções culturais das múltiplas
realidades, produzindo transformações direcionadas a cada sujeito que aprende consigo mesmo
e sobre si mesmo (BOURDIEU, 2003).
Essa intenção formativa que coloca seus esforços em tornar significativo o aprendizado e em
transformar a ação humana, que molda a escola que, por si mesma, propõe uma compreensão
do mundo, das suas relações e das estruturas mais apropriadas para se viver humanamente
em grupos, nesse sentido, ela propõe uma questão sobre o tipo de instituição na qual deve ser
estruturada para tornar essas opções um fato concreto (BOURDIEU, 2003).
O ambiente escolar é concebido como um espaço onde os elementos estruturais e globais
que atuam para a transformação do sujeito e por essa razão são construídos, através de
bases educacionais nas quais o desenvolvimento de talentos como ferramentas humanas mais
elaboradas, cria ares propícios para a escola produzir um conjunto de abstrações sobre o
mundo real e suas próprias realidades, ao mesmo tempo em que reconhece as habilidades
e as diversas formas de racionalização que criam e recriam condições mais favoráveis para
o desenvolvimento humano de sujeitos envolvidos em um processo formativo, desta forma, a
escola se constitui um espaço de interação e formação (BOURDIEU, 2003).
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A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE DO
BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho discute, o brincar e a importância da ludicidade na Educação
Infantil contemporânea. Contudo, um dos momentos mais ricos da infância é o brincar. Para
tanto, a ludicidade do brincar possui um papel fundamental no desenvolvimento cultural da
criança na primeira infância. Sendo assim as brincadeiras proposta para as crianças, levam
ao desenvolvimento cognitivo, desde que planejado, pensado e meditado com critérios. Possibilitando criar espaços próprios para fomentar experimentos coletivos, oferecendo uma formação com valores humanistas, não se pode deixar de salientar que um dos referenciais mais
importantes na Educação Infantil é o lúdico, pois é através da ludicidade que poderemos avaliar o desenvolvimento das crianças pequenas observando e mediando o brincar na educação infantil, sendo possível compreender seu processo de socialização. Acreditamos que a
formação Ludopedagógica, na formação contínua do professor, poderá fazer toda diferença.

Palavras-chaves: Brincar; Educação infantil; Lúdico.
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INTRODUÇÃO

D

iscorrer sobre a Educação Infantil na
contemporaneidade parece ser gratificante, pois estamos em um momento
de grande ênfase para pequena infância, em
que podemos comemorar os avanços conquistados por essa área.
Intrinsecamente atrelada à Educação Infantil
está o brincar e o lúdico. O brincar surge como
desafio ao trabalho solidário, em equipe, com
uma postura mais cooperativa, como caminho
do conhecimento e descoberta de potenciais
ocultos, como caminho para autonomia, a livre
escolha a transformação, ou seja, a criança pequena como autores dos seus processos de
construção de conhecimentos, culturas e subjetividade.
De acordo com Vygotsky (1988), um dos
principais representantes dessa visão, o brincar é uma atividade humana e criadora, na
qual a imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades
de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de
construir relações sociais com outros sujeitos.
Contudo nossa interação, com este trabalho
de conclusão de curso é de revisitar e ressignificar o olhar investigativo de todos educadores da comunidade escolar, com relação à importância que o brincar representa nessa fase.
Sendo que, a Educação Infantil contemporânea representa a primeira etapa da Educação
Básica.
Destacando que a finalidade da Educação
Infantil é propiciar o pleno desenvolvimento
da criança advinda de diferentes infâncias. E
especialmente a ideia de que o direito à educação infantil não se limita à sua matrícula na
escola, mas sim a frequência a instituição que
compreenda as especificidades e singularidades da criança na atualidade retomando a relação entre a infância e a cultura. E assim fomentar e observar, trabalhar e estimular crianças
a aprender através do brincar, sem reduzir a
Educação Infantil a processos de preparação
para etapas posteriores.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI, 1998):
Por que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível que haja
riqueza e diversidade nas experiências que
lhe são oferecidas nas instituições, sejam elas
mais voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma intervenção direta (RCNEI, p.27, 1998).
Enfatizamos que é preciso estar atentos ao
brincar da criança e seus interesses demonstrados no faz de conta que podem nos dar
novas pistas de reorganização dos espaços
lúdicos privilegiados e de interferência neste
universo fundamental para o desenvolvimento
das infâncias.
Friedman (2006) destaca que, por meio da
observação do brincar no contexto escolar, o
professor pode obter um diagnóstico do comportamento geral do grupo de crianças, assim
como do comportamento de cada uma. Assim,
isso pode ajudá-lo a descobrir em qual estágio
de desenvolvimento cada criança se encontra
e a conhecer seus valores, ideias, interesses,
desejos, necessidades, conflitos, dificuldades
e potenciais com isso: “O brincar é um meio
para estimular o desenvolvimento cognitivo,
afetivo, social, moral, linguístico e físico motor
da criança, proporcionando aprendizagem específicas” (FRIEDMAN, p.38, 2006).
Portanto partimos do princípio que o brincar
favorece o protagonismo infantil e através de
situações lúdicas aprendem modos próprios
de compreender e interagir com o mundo. Barbosa (2010) enfatiza:
As criações das crianças são permeadas
por um modo imaginário de agir no mundo, as
crianças transitam individualmente e em grupos entre a fantasia e a realidade, pois possuem uma modalidade lúdica, vinculada ao
jogo, a brincadeira, a curiosidade, a alegria, a
fantasia (BARBOSA, p.63, 2010).
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Em especial o brincar lúdico de faz de conta
BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO DO
é apontado por diferentes pesquisadores como
LÚDICO
Estudos feitos na Antropologia, Sociologia,
Psicologia, Ludopedagogia, Linguística e outras
áreas do conhecimento muito têm apontado
que brincar é o principal modo de expressão
da infância, a ferramenta por excelência para
a criança aprender viver, revolucionar seu
desenvolvimento e criar cultura. A criança
teria na brincadeira lúdica que faz com a outra
criança, ou sozinha, oportunidade para usar seus
recursos para explorar o mundo, ampliar sua
percepção sobre ele e sobre si mesma organizar
seu pensamento e trabalhar seus afetos, sua
capacidade de ter iniciativa e ser sensível a
cada situação. De acordo com o RCNEI (1998):
A brincadeira favorece autoestima das crianças,
auxiliando-as a superar progressivamente suas
aquisições de forma criativa brincar contribui, assim para
a interiorização de determinados modelos de adultos, no
âmbito de grupos sociais diversos. Essas significações
atribuídas ao brincar transformam-no em um espaço
singular de Constituição Infantil (RCNEI, p. 17, 1998).

ligado a promoção da capacidade de imaginar
e criar a criança.Tais estudos têm revelado
que o brincar ao lado de uma ampliação
fantástica de brinquedos fabricados e tornados
objetos de desejo de consumo das crianças
desde a primeira infância, influenciadas por
um crescente individualismo que se reflete
sobre elas e seu brincar (RCNEI, p. 17, 1998).
Nesse contexto preocupante, a ser considerado
com atenção pelos educadores da Educação
Infantil quando da elaboração de seu projeto
político pedagógico da Educação Infantil é mister
e muito pode fazer de ressignificar e revisitar
o brincar da criança (RCNEI, p. 17, 1998).
Brincar é uma atividade aprendida na cultura
e possibilita que as crianças se constituam
como sujeito em um ambiente em contínua
mudança, onde ocorre constante recriação de
significados, condição para construção por elas
de uma cultura de pares, conjuntos relativamente
estável de rotinas, artefatos, valores e interesses
que as crianças produzem e partilham na
interação com seus pares. Ao brincar com eles,
as crianças produzem ações em contextos
sócios históricos concretos que assegurem
a seus integrantes, não só um conhecimento
comum, mas a segurança de pertencer a
um grupo e partilhar da identidade que ele
confere a seus membros (RCNEI, p. 17, 1998).
Garantir um espaço de brincar na educação
Infantil deve assegurar a educação numa
perspectiva criadora, em que a brincadeira
possibilita o estabelecimento de formas
de relação com outro, de apropriação
e produção de cultura, do exercício da
decisão e da criação (LIMA, p.3, 2009).
Jogos partilhados podem ser observados
em crianças bem pequenas quando observam
e imitam os movimentos do parceiro mais
experiente através de gestos corporais e
vocais, e também quando interagem com
parceiros da mesma idade (LIMA, P.3, 2009).
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Desde cedo as crianças pequenas apreciam
brincar de esconde-esconde com suas mães,
ou pessoas que lhes cuidam e com quem
estabelecem um vínculo afetivo. Essa atitude
interativa lhes possibilita assumir diferentes
posições nos jogos em que participam (como
a de quem procura alguém e a de quem é
procurado) em uma atividade voltada a garantir
o prazer do brincar para a criança pequena e
seu parceiro. De acordo com Lima (2009):
Do ponto de vista do desenvolvimento
humano, brincar faz parte das práticas culturais
básicas da infância que levam a criança a se
tornar um ser de cultura. Faz parte, também,
das atividades necessárias, principalmente nos
primeiros anos de vida, para que a criança
tenha desenvolvimento adequado. Brincar
possibilita a formação de estruturas internas
que estão relacionadas a vários aspectos
do desenvolvimento (LIMA, P.3, 2009).

Os modos de brincar com o outro se
transforma conforme o parceiro da situação,
modificando-se com a idade e a experiência
da vida. O controle do próprio corpo e de
seus movimentos e expressões no manuseio
de objetos, na exploração das salas, na
tomada de um objeto ou sua entrega para
um parceiro, parece mostrar as crianças
pequenas em suas brincadeiras iniciais. Logo
o brincar das crianças pequenas orienta-se
para imitar os colegas, repetir seus gestos
e valorizações, o que lhe exige observação
atenta e ajuste corporal e vocal. Essas
atividades se ampliam e as crianças voltam
para outras formas de brincar (LIMA, P.3, 2009).
O brincar tradicionalmente transmitidos de
geração em geração são muito apreciados
pelas crianças e constituem importante herança
cultural. Algumas brincadeiras das quais as
crianças gostam de participar antigamente
continuam presentes ainda hoje: escondeesconde, cabra cega, jogos com pião, fantoche,
balanço, boneca, pula-cela, amarelinha, jogos
com bola, gincana, jogos de pontaria ou
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precisão, jogos de adivinhação, brincadeiras
de outras tradições culturais etc. Contudo, seu
caráter previsível possibilita que seus enredos
sejam desempenhados com razoável precisão
por pessoas de diferentes idades. Assim de
acordo com o Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil (RCNEI, 1998):

O brincar apresenta-se por meio de várias
categorias de experiência que são diferenciados
pelo uso do material ou dos recursos
predominantes implicados. Essas categorias
incluem: o movimento e as mudanças de
percepção resultantes essencialmente da
modalidade física das crianças; a relação com os
objetos e suas propriedades físicas assim como a
combinação e associação entre eles; a linguagem
oral e gestual que oferecem vários níveis de
organização a serem utilizados para brincar;
os conteúdos sociais, como papéis, situações,
valores e atitudes que se referem à forma como
universo social se constrói; e finalmente os limites
definidos pelas regras, constituindo-se em recurso
fundamental para brincar (RCNEI, p.28, 1998).

Sendo assim, brincar de faz de conta,
muitas vezes chamado de jogos dramáticos,
as crianças aprendem a reproduzir com mais
detalhes, gestos e falas de pessoas em certos
papéis sociais ou de personagens de filmes
ou de histórias lidas ou inventam roteiros
alimentados por sua fantasia, utilizando-se de
diferentes imagens: corporal, musical e verbal.
O faz de conta é marcado por um diálogo que a
criança estabelece com seus parceiros mesmo
com bonecos. Ele requer constante negociação
de significados e de regras que regem uma
situação conforme as crianças assumem papéis,
o que faz com que o desenrolar do enredo
construído pelas intenções das crianças sejam
sempre imprevisíveis. Com essa brincadeira
criam-se novidades (LIMA, P.3, 2009).

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

Assim, por meio do brincar de faz de conta,
as crianças buscam superar contradições,
motivadas pela possibilidade de lidar com o
acaso, com a regra e a ficção, e pelo desejo
de expressar uma visão própria do real,
embora por ela marcada. Na linguagem criada
no jogo simbólico, dentro ou uma atmosfera
“como se fosse assim ou assado” a criança
recombina elementos perceptuais, criando
espaço para fantasia (LIMA, P.3, 2009).
Contudo, ao brincar de faz de conta, as
crianças ao mesmo tempo desenvolvem
importantes habilidades, elas trabalham alguns
valores de sua comunidade, examinar aspectos
da vida cotidiana, apreendem os matizes
emocionais de diferentes personagens, são
capturadas por representações sociais sobre
determinados eventos (LIMA, P.3, 2009).
No brincar, o jogo de faz de conta desenvolvese a partir das atitudes e desejos dos jogadores
que usam certos objetos na definição de
uma situação onde há determinadas regras.
Conforme tem maior experiência de criação de
situações imaginadas, as crianças passam a ter
maior controle sobre a história que vai sendo
criada, podendo planejá-la e distribuir com
facilidade os papéis que a compõe, construir
cenários para neles brincar. Tais aquisições
tornaram a brincadeira não só mais complexa,
mas muito prazerosa, pois ampliam o controle
da criança sobre a produção do enredo e
consolidam a dimensão da fantasia que ela está
desenvolvendo. Segundo Mastroianni (2004):

As atividades lúdicas ou capacidades de brincar
têm um papel fundamental no desenvolvimento
da psicomotricidade da criança. É no brincar que
a criança cria elementos de fantasia e realidade e
começa distinguir o real do imaginário. Brincando
a criança não só desenvolve a imaginação, mas
também fundamentos, afetos, elabora conflitos e
ansiedades, explora habilidades e, à medida que
assume múltiplos papéis, fecunda competência
cognitiva e interativa (MASTROIANNI, p.50, 2004).

Com o seu desenvolvimento, a criança passa
a apreciar jogos de regras, nas quais criam
formas de alcançar um determinado objetivo
obedecendo a limitações colocadas pelas
normas acordadas pelos jovens jogadores.
Aprender a explorar as regras de uma
brincadeira para outra a criança que pode
ampliar a compreensão que a própria criança
explica o seu comportamento na atividade,
conforme ampliam seu domínio em relação à
estrutura básica de um jogo de faz de conta, ou
de uma brincadeira tradicional ou de um jogo
de regras simples, as crianças podem sugerir
modificações nos personagens, enredo ou regras
de uma brincadeira. Enfatiza Kishimoto (2012):
No faz de conta, há forte presença da situação
imaginária; no jogo de xadrez as regras padronizadas
permitem a movimentação das peças. Brincar na areia,
sentir o prazer de fazê-la escorrer pelas mãos, bem=Cher
e esvaziar copinhos com areia requer satisfação da
manipulação dos objetos (KISHIMOTO, P.13, 2012).

As crianças podem construir brinquedos
cenários para suas brincadeiras, ajudadas
pelos recursos que lhes proporciona:
materiais, sugestões, realização das ações
mais difíceis, dentre outras. Desafiadas
pelas situações novas ou incongruentes
construídas nas diferentes brincadeiras,
as crianças exploram encaminhamentos
inovadoras que tem que ser disputados
e negociados com diferentes parceiros, e
passam a fazer parte da cultura daquele grupo
infantil. Segundo afirma Kishimoto (2012):
O caráter não sério não implica que a brincadeira
infantil deixe de ser sério. Quando a criança brinca,
ela o faz de modo bastante compenetrado. A pouca
seriedade a que faz referência está mais relacionada
ao cômico, ao riso, que acompanha na maioria
das vezes o ato lúdico e se contrapõe ao trabalho,
considerado atividade séria (KISHIMOTO, p.21, 2012).
O brincar de acordo com as Orientações Curriculares
de Educação Infantil (2007):
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BERÇÁRIO 1 – De 0 a 1 ano – Desde cedo
as crianças podem aprender a brincar com as
professoras de esconder e descobrir o rosto, a
procurar e achar objetos que foram escondidos,
a esconder-se em algum canto da sala e ser
encontrado, a jogar bola. Podem aprender
a encaixar peças de madeira ou empilhar
cubos, a participar com os companheiros
de brincadeiras de roda, cirandas, imitando
gestos e vocalizações do professor e dos
colegas. Na interação com os outros bebês,
podem se envolver em turnos de troca de
objeto, ritmar uma mesma ação. Por exemplo,
bater com as mãos sobre uma superfície,
entrar e sair de espaços pequenos. De
acordo com Zilma Ramos de Oliveira (2007):
Piaget delimita esse início desde o período sensóriomotor o que implica na existência do ato lúdico desde
os primeiros meses de vida. Já Vygotsky delimita o seu
surgimento entre dois e três anos com os “jogos de
papéis” ou “brinquedos”, denominado comumente de
“brincadeiras” de faz d conta (OLIVEIRA, P.39, 2007).

BERÇÁRIO 2 – De 1 ano e 1 mês a 2 anos –
As formas de brincar já experimentadas podem
prosseguir e novas aprendizagens podem ser
estimuladas: brincar de roda ou de ciranda
imitando gestos e cantos do professor e dos
colegas, brincar de esconde-esconde, de jogar
bola, de correr, com a supervisão do professor,
imitar gestos e vocalizações de adultos,
crianças ou animais, usar alguns objetos
de um modo inusitado e em substituição de
outros (por exemplo, fazer gestos de passar
um toquinho de madeira no corpo como se ele
fosse um sabonete), (OLIVEIRA, P.39, 2007).
MINIGRUPO – De 2 anos e 1 mês a 3 anos
– As crianças podem aprender a participar de
cirandas e brincadeiras de roda, cantando e
fazendo gestos esperados sem ter o professor
como modelo, a brincar de esconde-esconde
e pega-pega, a jogar bola com supervisão do
professor. Elas podem ampliar a imitação de
gestos, posturas e vocalizações de modelos
(adulto, crianças, animais ou personagens
de histórias) na ausência deles e a imitação
de objetos (o som do relógio, o movimento
de um carro), (OLIVEIRA, P.39, 2007).
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Podem ser apoiadas a assumir papéis ao
reproduzirem situações cotidianas no faz de
conta mediado por objetos e indumentárias, ou
a imitar as ações de um personagem de uma
história lida (imitar o lobo da história, caminhar
como os sete anões cantando na floresta).
Podem aprender a brincar com marionetes
reproduzindo falas simples de personagens
que memorizaram ou que inventam. Elas
podem ainda aprender a construir, com
o auxílio do professor, brinquedos com
sucatas a partir de modelos, casas ou
castelos com areia, troncos de madeira e
outros materiais (OLIVEIRA, P.39, 2007).
PRIMEIRO ESTÁGIO – A partir 3 anos e
1 mês – Algumas aprendizagens que podem
fazer parte da experiência das crianças são:
comunicar-se com os companheiros utilizando
sons, musicais ou não, ou diferentes formas
de gestos e expressões vocais e corporais,
brincar com sonoridade das palavras,
com variações de um gesto, ou de uma
postura corporal (OLIVEIRA, P.39, 2007).
Elas podem aprender a cantar e fazer os
gestos esperados ao participar de cirandas e
brincadeiras de roda, a brincar de escondeesconde, jogar bola, brincar de pique, de
seguir o mestre, de lenço atrás, de caça ao
tesouro etc. Podem aprender a montar quebracabeça com ajuda e a explicar a um ou
mais colegas como se participa de um jogo
de regra usando suas palavras e sua forma
de entender o jogo e seu funcionamento.
As crianças podem dramatizar um enredo usando
bonecos como atores, dizer aos colegas ou ao professor
quais devem ser os personagens, os objetos e adereços
necessários ao faz de conta de um determinado tema, e
recontar o enredo de um faz de conta que utilizou com os
colegas. Podem ser estimuladas a brincar de cantar, de
dançar, de desenhar, de escrever, de jogar futebol etc. e
brincar com marionetes, com mais destreza na execução
e mais prazer em sua realização (OLIVEIRA, P.39, 2007).

Outra aprendizagem que deve continuar a
ser estimulada é a construção de brinquedos
com sucata sem necessariamente usar algum
modelo, ou considerando as possibilidades
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de empilhá-los, encaixá-los, montá-los, movêlos, e a construção de casa e cidades com
diferentes materiais. Para Vygotsky (1989):
a criança em idade pré-escolar envolve-se em
um mundo ilusório e imaginário onde os desejos
não realizáveis podem ser realizáveis, podem
ser realizados, e esse mundo é que chamamos
de brinquedo (VYGOTSKY, p.108, 1989).

e 1 mês – As crianças podem ser apoiadas
a ampliar seus parceiros nas brincadeiras
tradicionais, nos jogos de faz de conta e nos
jogos de regras, a criar com outras crianças
novos jogos a partir de brincadeiras tradicionais,
a usar palavras, ideias e argumentos de modo
não convencional na comunicação com os
colegas ou o professor, a usar a mímica como
forma de comunicar-se com os colegas. Elas
podem sugerir modificações nos personagens,
enredo ou regras de uma brincadeira, escolher
a indumentária e a maquiagem para um
personagem no faz de conta, assim como o
cenário e a sonoplastia que deve ser posta
em encenação (OLIVEIRA, P.39, 2007).

SEGUNDO ESTÁGIO – A partir 4 anos
e 1 mês – As crianças podem aperfeiçoar
suas maneiras de interagir com parceiros nas
brincadeiras tradicionais, no jogo simbólico
e nos jogos de regras. Elas podem criar
com outras crianças novos jogos a partir de
brincadeiras tradicionais: brincar de pula sela,
amarelinha, corda, pega-pega, sem esquecerPodem criar com os companheiros novos
se das valiosas oportunidades de aprendizagem enredos para o grupo representar, dramatizar
criadas pela participação em jogos de outras enredos usando bonecos como atores, inserir
tradições culturais (OLIVEIRA, P.39, 2007). informações já aprendidas na composição do
enredo e/ou da fala dos personagens, descrever
Podem criar e dramatizar um enredo usando na roda de conversa o enredo de um faz de conta
bonecos como atores, escolher indumentárias que assistiu e/ou participou, antecipar oralmente
para compor um personagem para si ou para ações que devem ocorrer no jogo dramático
um colega. Podem aprender a maquiar-se ou e inferir as intenções dos personagens de um
a um colega para desempenhar certo papel, enredo encenado (OLIVEIRA, P.39, 2007).
a criar a sonoplastia para uma encenação,
a construir cenários para o faz de conta e a
As crianças podem ainda criar novas
discutir as intenções dos personagens de um estratégias para participar de jogos de
enredo encenado. Elas podem criar estratégias tabuleiro, cooperar com um colega em um
para participar de jogos de tabuleiro como: jogo, explicar as regras de uma brincadeira
loto, damas, memória, dominó etc., explicar para outra criança, criar novas regras para
as regras de um jogo para outra criança, fazer as brincadeiras, planejar as tarefas para uma
brinquedos com sucata, preferencialmente gincana e o modo de organizá-la, e apontar que
sem seguir modelo, construir casa/castelos de alterações devem ser feitas em uma brincadeira
cartas, de cartolina, de pano e outros materiais, para adaptá-la ao número de participantes,
fazer dobraduras simples, elaborar máscaras, ao espaço e material disponíveis etc. Podem
fazer bonecas de pano ou de espiga de milho, construir e consertar brinquedos (móbiles,
construir pipas com a ajuda do professor, de carrinhos, castelos com diferentes materiais,
um pai ou de outra pessoa da comunidade. pipas, máscaras, ursos e bonecas etc.), fazer
Podem aprimorar-se na descrição de seus dobraduras simples e participar de outras
sentimentos na participação nas brincadeiras, e formas de brincar que podem ser observadas
ser estimuladas a verbalizar como fizeram para em nossa cultura (OLIVEIRA, P.39, 2007).
construir determinados brinquedos e a nomeálos, como forma de atribuir um sentimento
Sendo assim todas as formas de brincar
pessoal a eles (OLIVEIRA, P.39, 2007). aprendidas pelas crianças são enriquecidas
com o trabalho feito no conjunto das
TERCEIRO ESTÁGIO – A partir de 5 anos experiências por elas vividas nas outras
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dimensões, como a linguagem verbal e
a contagem de história, 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,
quantidades
(OLIVEIRA,
P.39,
2007).

sociais. Segundo Machado (1983): “O brincar
pode ser visto, portanto, como a base sobre
a qual se desenvolvem o espírito construtivo,
a imaginação, a faculdade de sistematizar e
abstrair; a capacidade de interagir socialmente,
abrindo caminho para o desenvolvimento do
trabalho, da ciência e da arte” (MACHADO, 1983):

O importante é o professor compor um
conjunto de atividades lúdicas que promovam
as culturas infantis e a construção pelas crianças
de um olhar diferenciado para o mundo, de
uma atitude solidária e ética na relação com
companheiros e de um olhar confiante em
suas possibilidades de continuar aprendendo
e se desenvolvendo (OLIVEIRA, P.39, 2007).

O brincar, além de contribuir para o
desenvolvimento e a expressão corporal,
representam antigos costumes, cultos e rituais,
traços marcantes da antiguidade, que mostram
um pouco daquilo que se foi. Você sabia, por
exemplo, que grande parte das brincadeiras que
hoje conhecemos, passaram de geração em
geração, e possuem origens distintas pelo mundo
afora, fazendo parte da cultura do nosso povo?

Vygotsky também defende o papel da
brincadeira no desenvolvimento da criança.
Para ele, brincar não se trata apenas de
uma atividade frívola que se faz por prazer.
Ao contrário, a brincadeira coloca desafios
cognitivos dos mais importantes e pode ser
entendida como espaços de construção da
sua subjetividade e de conhecimento sobre
o mundo. De acordo com Machado (1983):
Vygotsky, um dos representantes mais importantes da
psicologia histórico-cultural, partiu do princípio de que o
sujeito se constitui nas relações com os outros, por meio
de atividades caracteristicamente humanas, que são
medidas por ferramentas técnicas e semióticas. Nesta
perspectiva, a brincadeira infantil assume uma posição
privilegiada para a análise do processo de constituição
do sujeito; rompendo com a visão tradicional de que
ela é atividade natural de satisfação de instintos infantis,
o autor apresenta o brincar como uma atividade em
que, tanto os significados social e historicamente
produzidos são construídos, quanto novos podem
ali emergir. A brincadeira e o jogo da 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 (MACHADO, P.11, 1983).

No brincar as crianças podem desenvolver
algumas capacidades importantes tais como
a atenção, a memória e a imaginação. As
crianças amadurecem também algumas
capacidades de socialização, por meio da
interação e da utilização de regras e papéis

Os índios que viviam no Brasil antes da
chegada dos portugueses em 1500 utilizavam
uma trouxa de folhas com pedras que eram
amarradas numa espiga de milho, eles
gostavam de brincar de jogar essa trouxa de
um lado para outro e chamavam de Petecas,
que em tupi significa bater. A amarelinha que é
de origem francesa chegou ao Brasil trazidas
pelos portugueses e logo tornou-se popular.
Ela tem diversos nomes pelo Brasil: na Bahia é
chamada de macaco ou macaca (semelhante
a Portugal), no Rio Grande do Sul é sapata,
no Rio Grande do Norte é avião, em Minas
Gerais chama-se maré e no Rio de Janeiro é
conhecida como academia (MACHADO, 1983).

As crianças sempre são portadoras
e transmissoras, pela tradição oral,
desses jogos que persistem nas
sociedades
urbanas
apesar
da
força da cultura de massa, pois são
fontes de vivência e desenvolvimento
expressivo. Tais os motivos pelos quais
valorizamos tanto esses momentos na
rotina das unidades educacionais da
Educação Infantil (MACHADO, 1983).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O brincar é experiência e ação singular de acordo com as especificidades das diferentes infâncias. Compreender o brincar como um direito assegurado na infância, como forma de expressão
e possibilidade de vivências culturais. Essa forma de se relacionar com a Educação dentro dos
espaços escolares ganharam muita força nas últimas décadas, sendo o brincar meio das quais
estabelece relações com o mundo, com seus pares e com os adultos, modo pelo qual constroem
conhecimentos lúdicos de brincar como direito e necessidade intrínseca da natureza humana.
De acordo com a autora Lima (2007):
Através da cultura, as brincadeiras de firma e permanecem na história. A cultura promove o
refinamento de ações humanas significativas para o desenvolvimento, as quais, ao se tornarem
“patrimônio” da espécie, garantam aos poucos aos novos membros a realização de atividades
vitais para a sobrevivência. A brincadeira infantil é uma forma de perpetuar, para a espécie, as
atividades necessárias ao desenvolvimento da infância (LIMA, p.8, 2007).
Contudo, todos os discursos sobre a importância da Educação Infantil podem ser justificados,
quando todos os educadores da pequena infância compreenderem o período etário que compreende esse segmento como um lugar sério, que deixou de ser um jardim de infância, mas sim,
um espaço lúdico, onde tem método, tem didática, tem professores formados, tem projeto, tem
atividade, tem rotina, planejamento e avaliação entre outros. Sendo assim, ensinamos e aprendemos concomitantemente, é mister que se atribua a suma importância no poder dos processos
lúdicos, sendo essencial a formação ludo pedagógica dos professores, promovendo assim ferramentas para plena aprendizagem para todos.
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A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE
PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO
FUNDAMENTAL I
RESUMO: A Educação Ambiental é uma proposta recorrente no meio educacional, que visa
abordar os problemas ambientais, mas para essa abordagem faz-se necessária à metodologia
interdisciplinar, porque esse tema depende de profissionais de várias áreas de conhecimento
que possam dialogar e contribuir com informações para a mudança de comportamento frente as questões ambientais. A partir desse pressuposto, tem-se como objetivo geral apresentar a importância da interdisciplinaridade para a Educação Ambiental no Ensino Fundamental I. Para o desenvolvimento do trabalho partiu-se da metodologia de pesquisa bibliográfica,
realizada em bibliotecas com leitura de livros e artigos científicos, sendo consultados mais
de dez autores para adquirir repertório que permitiu descrever o tema proposto, com critérios partindo de idioma em língua portuguesa, autores com pesquisas mais recentes e conteúdo temático equiparado à linha de pesquisa do trabalho, seu método foi à metodologia de
procedimento, método histórico bibliográfico descritivo para compreender o tema. O resultado da pesquisa encontra-se na compreensão da importância da metodologia interdisciplinar,
que tem como base o diálogo entre as várias áreas de conhecimento e profissionais, que precisam discutir as questões ambientais para que possam possibilitar uma reflexão por meio
de projeto de trabalho que vise à mudança de comportamento dos alunos do Ensino Fundamental I em relação aos problemas ambientais levantados. Assim tem-se como conclusão
que a intencionalidade do professor em atividades, dentro da escola, é relevante para que
os alunos possam adquirir informações e refletir sobre suas ações frente ao meio ambiente.
Palavras-chaves: Interdisciplinaridade; Diálogo; Reflexão; Educação Ambiental.
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INTRODUÇÃO

O

presente estudo tem como título “A
Importância da Interdisciplinaridade para a Educação Ambiental no
Ensino Fundamental I”. O tema foi escolhido
depois das discussões nas aulas do curso de
pós-graduação em Educação Ambiental, sobre
a metodologia de trabalho do professor de Ensino Fundamental, para abordar os problemas
ambientais aos alunos. Dessa forma, a finalidade da pesquisa é apresentar a importância da
interdisciplinaridade como uma metodologia
de trabalho aliada ao professor para mediar os
conhecimentos da Educação Ambiental junto
aos alunos.
O problema da pesquisa está em querer saber, qual a importância da interdisciplinariedade com o diálogo para abordar os problemas ambientais? O objetivo geral é apresentar
a importância da interdisciplinaridade para a
Educação Ambiental no Ensino Fundamental I.
Os objetivos específicos, são: Contextualizar o
Ensino fundamental I; Conceituar a abordagem
da Educação Ambiental no Ensino Fundamental I e Descrever a importância da interdisciplinaridade para a Educação Ambiental.
O primeiro subitem contextualizar o Ensino
Fundamental I, caracterizando-o principalmente em relação às expectativas de aprendizagem dos alunos, as possibilidades do trabalho
didático do professor, assim com também com
relação às aprendizagens dos alunos durante
a essa modalidade de ensino. No segundo subitem apresenta-se a abordagem da Educação
Ambiental nas salas de aula do Ensino Fundamental I, caracterizando a temática como conteúdo escolar que permite aos alunos refletir
sobre as relações recíprocas entre a sociedade e o meio ambiente. E o terceiro subitem
apresentará o conceito de interdisciplinaridade
e sua importância para a Educação Ambiental,
como uma metodologia de trabalho do professor que tem a intenção de promover o diálogo

entre as disciplinas com os problemas ambientais para o trabalho junto aos alunos.
Com relação à metodologia, escolheu-se a
pesquisa bibliográfica que será realizada em
bibliotecas com a leitura de livros e artigos científicos. Serão consultados mais de dez autores
para adquirir repertório que permitirá escrever
o tema proposto. Os critérios utilizados para a
escolha das bibliografias a serem analisadas
são: idioma em língua portuguesa, atualidade,
ou seja, autores com pesquisas mais recentes
que escrevam o tema abordado e conteúdo temático que esteja equiparado com a linha de
pesquisa do presente trabalho.
Dessa forma, suponha-se que durante a pesquisa bibliográfica e documental, encontrar-se-á teorias que tratam sobre a importância
da interdisciplinaridade para a Educação Ambiental. Nesse sentido, busca-se na pesquisa
bibliográfica, com a Metodologia de Procedimento método histórico bibliográfico descritivo,
compreender melhor as contribuições do diálogo em as diversas áreas do conhecimento
para favorecer a reflexão de ações frente às
questões ambientais.
Dessa forma, buscaram-se as principais
ideias junto aos autores: Carvalho (2012) que
aborda a Educação Ambiental e a formação do
sujeito ecológico, Morin (2000) que trata sobre
o repensar no ensino das questões ambientais,
Santos (1993) que trata sobre o discurso em
ciências, Veiga (1994) que aborda o tema da
interdisciplinaridade na abordagem dos problemas ambientais, entre outros.
A pesquisa apresenta relevância científica
à educação, porque busca contribuir com a
ponderação sobre a prática dos futuros professores em Educação Ambiental, que precisam
investigar as metodologias de ensino que contribuem intencionalmente com a mudança de
comportamento frente os problemas ambientais.
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CONTEXTUALIZANDO O ENSINO
FUNDAMENTAL I
O presente subitem contextualizar o Ensino
Fundamental I, caracterizando-o principalmente
em relação às expectativas de aprendizagem
dos alunos, as possibilidades do trabalho
didático do professor, assim com também com
relação às aprendizagens dos alunos durante
a essa modalidade de ensino (BRASIL, 1988).
Nos últimos anos houve um avanço
em relação à oferta da educação escolar
pública, no Brasil podemos acompanhar a
universalização do Ensino Fundamental, que
atualmente é um ensino obrigatório e garantido
por lei. Esse crescimento é resultado de pressão
constante e cada vez maior da população para
acesso à educação escolar, acompanhada
de respostas positivas no sentido de atender
às aspirações populares (BRASIL, 1988).

De acordo com a Constituição Federal
de 1988 e com a promulgação da LDBEN
9394/96, é que veio os esforços às
reivindicações para que pudessem ampliar a
oferta de vagas para o Ensino Fundamental.
Dessa forma, com a etapa da universalização
do acesso praticamente cumprida, a questão
que ora se coloca para os responsáveis pela
administração pública consiste em melhorar
a qualidade da educação oferecida para o
conjunto da população e que, na sua maioria,
é de responsabilidade do poder público, em
suas diversas esferas administrativas. Além
da inclusão crescente de camadas sociais
diferenciadas, tem merecido destaque nas
duas últimas décadas a preocupação com a
formação dos professores, com mudanças nos
estilos de gestão e administração, destinadas
a conceder maior nível de autonomia aos
estabelecimentos escolares, bem como com
a renovação dos conteúdos curriculares e
com a incorporação de novas tecnologias de
informação e comunicação - TIC nas escolas.
Segundo Arouca (2012) foi à busca de uma
nova organização dos sistemas e das escolas
e a redefinição de seu papel na sociedade
contemporânea
são
responsáveis
por:
Uma ampla reforma da legislação
educacional, consubstanciada na nova Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN – Lei nº 9.394, de 20/12/1996) e nas
Diretrizes Curriculares Nacionais, voltadas para
a formação dos docentes para a Educação
Básica. Diante desse breve diagnóstico, o
relatório da comissão mista criada no âmbito do
Conselho Estadual de Educação de São Paulo
– CEE, parte integrante do Parecer CEE nº
78/2008, apontava pelo menos três condições
necessárias para uma educação básica de
qualidade, a saber: 1. profissionais envolvidos no
trabalho educativo, particularmente docentes,
com competência pedagógica, conhecimento
específico sólido e comprometimento com o
trabalho; 2. escolas equipadas com recursos
materiais e tecnológicos que atendam, ainda
que basicamente, às necessidades do ensino
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que ministram; 3. opção por estilos de gestão
e administração que favoreçam a autonomia da
escola, o exercício de liderança pelos gestores
escolares e que privilegiem o trabalho em equipe,
constituída por profissionais harmonizados com
os objetivos da escola (AROUCA, 2012, p. 32).

Pimenta (2010) escreve sobre o que se espera
do professor na prática do Ensino Fundamental I:
Espera-se, pois, que o professor mobilize os
conhecimentos da teoria da educação e da
didática necessários à compreensão do ensino
como realidade social, e que desenvolva a
capacidade de investigar a própria atividade para,
a partir dela, constituírem e transformarem os
seus saberes-fazeres docentes, num processo
contínuo de construção de suas identidades
de professores (PIMENTA, 2010, p. 18).

Observando as considerações em relação à
valorização do Ensino Fundamental I, percebese que com luta se faz possível chegar às
ideias, nesse sentido, foi possível criar políticas
educacionais.Mas há algo que chama atenção
em se tratando da implementação de um
ensino da melhor qualidade, sendo que o
A preocupação com a formação inicial e contínua
primeiro item trata da formação do professor do docente está em considerar a união entre
da Educação Básica, pois compreende-se que teoria e prática no processo de ensinagem, tal
essa formação docente é condição necessária união deve ser considerada indissociavelmente.
para uma educação básica de qualidade.
A partir da tomada de consciência pelo
Muitas são as contribuições de autores professor de seu papel de investigador da sua
e pesquisadores que têm investigado a própria prática e da compreensão do ensino
problemática da formação docente, pois é não apenas no âmbito escolar e sim como
preciso hoje repensar a formação inicial e realidade social é possível uma ressignificação
contínua dos professores, desse modo uma nos saberes docentes que contribuem tanto
análise das ações pedagógicas do docente é para o processo de aprendizagem dos alunos,
essencial para o favorecimento da aprendizagem quanto para a sua formação contínua, pois o
dos alunos no Ensino Fundamental. Sobre a objetivo que se coloca hoje à atividade docente
formação inicial do professor, Pimenta (2010) é mobilizar os saberes da própria experiência
afirma que é necessário, na graduação, que: para contribuir com a própria formação e a
formação dos alunos como sujeitos autônomos.
Para além da finalidade de conferir uma
habilitação legal ao exercício profissional da
A ABORDAGEM DA EDUCAÇÃO
docência, do curso de formação inicial se espera
AMBIENTAL NO ENSINO
que forme o professor. Ou que colabore para
FUNDAMENTAL I
sua formação. Melhor seria dizer que colabore
para o exercício de sua atividade, uma vez que o
Neste subitem apresenta-se a abordagem
professor não é uma atividade burocrática para da Educação Ambiental nas salas de aula
a qual se adquire conhecimentos e habilidades do Ensino Fundamental I, caracterizando a
técnicas mecânicas (PIMENTA, 2010, p. 18). temática como conteúdo escolar que permite
aos alunos refletir sobre as relações recíprocas
A preocupação sobre o exercício profissional entre a sociedade e o meio ambiente.
do professor, ou seja, sua prática frente
aos alunos, pois sua atividade é totalmente
A divulgação de debates nos meios de
humanística, depende de relações humanas comunicação, sobre os problemas ambientais
e trata-se de garantir as aprendizagens dos hoje são cada vez mais pertinentes, pois tem
alunos de modo a favorecer um ambiente contribuído para informar a população sobre
estimulador e rico em materiais para tais a necessidade de refletir sobre as ações e
construções. Nessa linha de pensamento, comportamentos frente ao meio ambiente.
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Seguindo esse pressuposto, compreende-se
que assim como os meios de comunicação,
a escola também tem o dever de informar
os alunos sobre as consequências das
ações humanas sobre o meio ambiente.

Dessa forma, acredita-se que com o
conhecimento científico mediado pela escola,
que deve ter um planejamento específico
sobre o tema Meio Ambiente, que é urgente
pelos debates e informações a serem
mediadas às novas gerações, para que
De acordo com o PCN (2000) no currículo adotem um consumo sustentável, mudando
escolar do Ensino Fundamental I, a Educação assim o seu comportamento frente aos
Ambiental pode ser apresentada por meio do: problemas ambientais levantados atualmente.
Tema transversal Meio Ambiente, que traz
a discussão a respeito da relação entre os
problemas ambientais e fatores econômicos,
políticos, sociais e históricos. São problemas que
acarretam discussões sobre responsabilidades
humanas voltadas ao bem estar comum e ao
desenvolvimento sustentado, na perspectiva da
reversão da crise socioambiental planetária. Sua
discussão completa a demanda fundamentação
em diferentes campos de conhecimentos.
Assim, tanto as ciências humanas quanto as
ciências naturais contribuem para a construção
de seus conteúdos (BRASIL, 2000, p. 45).

Dessa forma, existe nos dias atuais uma
necessidade de reconstrução da relação
homem e natureza, visto que os problemas
ambientais no futuro afetarão quando não
tomada nenhuma providência, as novas
gerações. Para Santos (1993) aos alunos do
Ensino Fundamental I é importante conhecer:

O conjunto das relações homem natureza,
para compreender o papel da ciência natural
nas decisões relevantes sobre os problemas
ambientais. O conhecimento sobre as relações só
é possível através dos conceitos, procedimentos
e atitudes dos alunos na escola, que irão refletir
A abordagem pedagógica por meio do sobre os conceitos e problemas ambientais
tema transversal meio ambiente, tem como com profundidade (SANTOS, 1993, p. 29).
intenção de envolver os alunos em debates
dentro e fora da escola, com o objetivo de
Compreende-se a relevância de uma boa
refletir sobre as ações frente ao meio ambiente. relação entre homem e natureza, nesse
sentido, a escola é um lugar em que o tema
Compreende-se que essa abordagem é relevante deve ser tratado, levando os alunos a refletir
do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, sobre os problemas ambientais, trazendo a
pois os professores devem envolver as novas tona exemplos sobre as ações humanas que
gerações ao tema, para que possam se envolver nas hora contribui para os problemas ambientais
ações de preservação do meio ambiente e assim e hora pode contribuir com a sustentabilidade.
refletir sobre as responsabilidades com a intenção
de reverter o atual cenário para a reversão da crise
As discussões nas escolas sobre os
socioambiental que está instalada no planeta. problemas ambientais devem ser constantes,
deve estar presente na disciplina de ciências
Segundo
Morin
(2000)
os
sujeitos naturais e humanas, deve ser apresentado com
desenvolvem representações sobre o meio tema transversal e também como conteúdo
ambiente e problemas ambientais a partir do: interdisciplinar, que dialoga com as demais
disciplinas do currículo escolar, levando
Ponto de vista científico. É papel de a em consideração a urgência de debates e
escola provocar a revisão dos conhecimentos, vias de informações sobre a necessidade
valorizando-os sempre e buscando enriquecê- de repensar as ações e comportamentos
los com informações científicas. Como conteúdo humanos frente aos problemas ambientais
escolar, a temática ambiental permite apontar as que se instalaram no mundo hoje.
relações recíprocas entre sociedade e ambiente,
marcadas pelas necessidades humanas, seus
conhecimentos e valores (MORIN, 2000, p. 31).
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A IMPORTÂNCIA DA
INTERDISCIPLINARIDADE PARA A
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O subitem apresentará o conceito de
interdisciplinaridade e sua importância
para a Educação Ambiental, como uma
metodologia de trabalho do professor que
tem a intenção de promover o diálogo entre
as disciplinas com os problemas ambientais
para o trabalho junto aos alunos. Segundo
Carvalho (2012) os problemas ambientais
ultrapassam a especificidade do saber:

Para confirmar essa asserção, basta pensar
em alguns dos mais conhecidos, como: a)
o aquecimento global e os desequilíbrios
climáticos; b) a poluição dos rios e mananciais,
que tem diminuído a oferta de água potável e
gerado graves consequências para a saúde,
como no caso da contaminação de rios e
represas; c) os organismos geneticamente
modificados (transgênicos), cujos riscos para
o meio ambiente e para a saúde humana
ainda estão longe de ser compreendidos
plenamente (CARVALHO, 2012, p. 87).
Compreende-se
que
os
problemas
ambientais geram riscos para toda a
sociedade, nesse sentido, ultrapassam a
especificidade do saber, de modo que tais
riscos devem ser evitados por meio de uma
ação conjunta, de reflexão e mudança de
comportamento frente ao meio ambiente.
Para os alunos em fase escolar é necessário
compreender que os problemas ambientais
se apresentam de modo complexo que estão
presentes nos aspectos biológicos, geográficos,
históricos, econômicos e também sociais, ou
seja, esses aspectos ultrapassam o campo
do saber, fato que necessita de profissionais,
estudiosos de várias áreas do conhecimento
que precisam estudar sobre as questões
ambientais e intervir nelas. De acordo com
Carvalho (1998) os profissionais da educação
devem buscar a formas interdisciplinares para:
Estudar as questões ambientais e intervir
nelas, com saberes e profissionais de várias
áreas de conhecimento, que devem atuar
em conjunto, em cooperação entre si e
de compressão da realidade. O educador
ambiental compartilha o desafio gerado pela
complexidade das questões ambientais.
“Isso implica atitude de investigação atenta,
curiosa e aberta à observação das múltiplas
inter-relações e dimensões da realidade e
muita disponibilidade e capacidade para o
trabalho em equipe (CARVALHO, 1998, p. 19).

716

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

A
metodologia
interdisciplinar
é
favorecedora de conhecimento, porque
estabelece o diálogo entre as disciplinas do
currículo escolar, por isso a sua relevância
na abordagem da Educação Ambiental.
Isso porque a Educação Ambiental se faz
necessária hoje, devido à problemática e
necessidade urgente de reverter os problemas
ambientais, assim a interdisciplinaridade
envolverá o tema e possibilitará o diálogo entre os
profissionais de diversas áreas e conhecimentos
para assim agir frente aos problemas ambientais.

perder a dimensão da historicidade, ou seja, dar
valor à história e à memória que se inscreve no
ambiente e o constitui, simultaneamente, como
paisagem natural e cultural (VEIGA, 1994, p. 76).
Compreende-se que o diálogo entre as
áreas de conhecimento, do currículo escolar,
bem como de profissionais de diversas áreas,
constitui a importância da interdisciplinaridade
para a Educação Ambiental, que precisa
de ações conjuntas para reverter os
problemas que vêm sendo mencionados
nos debates, nos meios de comunicação.

De acordo com Veiga (1994) a
Portanto, a interdisciplinaridade é uma
interdisciplinaridade na Educação Ambiental é metodologia de trabalho que deve fazer
importante porque:
parte dos planejamentos dos professores,
que devem abordar os problemas ambientais
Significa construir um conhecimento dialógico, com os alunos tanto por meio do Tema
ouvir os diferentes saberes, tanto científicos Transversal Meio Ambiente quanto por meio
quanto os saberes sociais (locais, tradicionais, de Projeto Interdisciplinar que dialoga com
das gerações, artísticos, poéticos, etc.); as demais disciplinas do currículo escolar.
diagnosticar as situações presentes, mas não
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração do presente artigo compreendeu-se o contexto do Ensino Fundamental I,
suas características, as expectativas de aprendizagem dos alunos, as possibilidades do trabalho
didático do professor e a relação dos alunos com a aprendizagem nessa modalidade de ensino.
Percebeu-se que a melhor metodologia de trabalho a ser adotada pelo professor é o diálogo,
envolvendo os alunos em discussões de formas globais envolvendo as disciplinas do currículo
escolar.
Ressalta-se que no ensino Fundamental I, a abordagem da Educação Ambiental é caracterizada pela temática, como conteúdo escolar que permite aos alunos refletir sobre as relações
recíprocas entre a sociedade e o meio ambiente. Nesse sentido, as reflexões dos alunos são
relevantes, isso porque partem das ações frente aos problemas ambientais existentes e que
necessitam de uma reflexão da sociedade para que possam mudar o comportamento frente ao
meio ambiente. Dessa forma, a Educação Ambiental deve pode contribuir com a reflexão das
novas gerações frente aos problemas ambientais, devendo o professor apresentar ações que
possam contribuir para rever tais comportamentos.
Contudo, o professor que deseja contribuir com informações sobre os problemas ambientais,
deve abordar o tema junto aos alunos a partir do conceito da interdisciplinaridade, que se constitui como uma importante metodologia de trabalho por parte do professor. Sua importância para
a Educação Ambiental é indiscutível, isso porque essa metodologia de trabalho tem a intenção
de promover o diálogo entre as disciplinas, para levar os alunos a refletirem sobre os problemas
ambientais que possam contribuir com a preservação do meio ambiente.
Portanto, a compreensão da interdisciplinaridade enquanto metodologia importante para o
trabalho pedagógico deve ser aliada ao professor, que tem como principal aspecto o diálogo
entre os diferentes campos do saber, se constitui como uma nova estratégia de ensino capaz de
transformar os comportamentos frente aos problemas ambientais existentes.
Nos caminhos interdisciplinares é possível abordar os problemas ambientais sobre diversos
pontos de vista, isso porque as mudanças da sociedade são urgentes e na escola faz-se necessário novas relações na abordagem do trabalho pedagógico frente à Educação Ambiental.
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O IMPORTANTE É BRINCAR: JOGOS
E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Considerando que o direito de brincar é um direito legítimo da criança conforme
o ECA e que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (A. Convenção
dos Direitos da Criança, 1989) estipula que todas as crianças têm o direito de brincar, portanto, esse direito se traduz como um aspecto crucial do desenvolvimento físico, intelectual
e social da criança. Este artigo nos ajudará a entender os benefícios do brincar e por que
ele deve ser parte integrante da educação infantil. O jogo é um fenômeno universal é um
direito das crianças. Esta é uma atividade espontânea, gratificante e divertida que oferece
muitos benefícios, pois ao jogar a criança desenvolve, além das destrezas físicas, as habilidades motoras e cognitivas que o auxiliam nas múltiplas aprendizagens, promovendo novas
aptidões que são fundamentais para aprender a ler, escrever e desenvolver o senso crítico
e matemático. Na parte social, o jogo oferece oportunidades de socialização com a turma
na mesma faixa etária, aprendendo a entender os outros, a se comunicar e a negociar, conforme afirma E. Wood (2010). Já no cognitivo, o jogo incentiva as crianças a aprender, a
realizar o imaginário e resolver conflitos. Como processo terapêutico, a brincadeira permite
que as crianças suas preocupações e angústias da vida infantil, como pontos que trazem
estresse, traumas, conflitos familiares e outros dilemas. Nossas crianças vivem em uma era
de horários ocupados, em que as expectativas de desempenho são altas; devemos garantir
tempo e espaço para descobrir as alegrias e os benefícios do jogo livre e das brincadeiras.
Palavras-chaves: Jogos; Brincadeiras; Ludicidade; Múltiplas Aprendizagens; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo discute noções anteriores e atuais de brincadeira e aprendizagem na educação
infantil ao longo do tempo. A educação infantil vem de duas fontes: a tradição da préescola Froebel (2004) na Alemanha e as aulas preparatórias baseadas no modelo de
educação da Grã-Bretanha (K. Paul, 1972), onde a aprendizagem pré-escolar sempre foi vista
como diferente da aprendizagem elementar. O jogo teve um papel importante nos dois casos,
mesmo existindo maneiras diferentes de introduzi-lo na escola.
O jardim de infância concentra-se no desenvolvimento geral da criança, e não no ensino
de tópicos específicos, para que as crianças desenvolvam primeiro suas habilidades sociais,
emocionais, motoras e cognitivas, a fim de adquirir conhecimentos posteriormente. no nível
primário. Além disso, materiais de aprendizagem para a primeira infância foram desenvolvidos
para ensinar matemática cedo (FROEBEL, 1972).
Então, de acordo com a tradição do jardim de infância, as crianças devem ser ativas quando
começarem a aprender. O professor deve organizar atividades que ajudem as crianças a
desenvolver várias habilidades e atitudes que, por sua vez, levarão ao aprendizado. Por exemplo,
atividades com ovelhas podem permitir que as crianças aprendem canções e ouçam histórias
sobre esse animal, desenhem e aprendam como a lã de ovelha é transformada em tecidos para
fazer roupas (QVARSELL, 1987).
Com este tipo de aprendizagem, os planos de professores e organiza atividades para crianças,
para que eles aprendem fazendo. Froebel introduziu o jogo como um meio de aprender. Ele
usou os conceitos de brincar, aprender e trabalhar como três aspectos das experiências das
crianças do jardim de infância. O jogo está intimamente relacionado à solução de problemas
matemáticos, gerenciando vários materiais e tarefas. No entanto, as crianças também podem
brincar com outros materiais e organizar dramatizações.
De acordo com a tradição britânica de aulas preparatórias (OWEN, 2013), o método de
ensino diferia um pouco: as disciplinas escolares tradicionais eram ensinadas às crianças, mas
por períodos mais curtos, e o brincar se tornou um meio de relaxamento entre as sessões
de aprendizagem. Mas aqui também o jogo era importante. Como as crianças supostamente
conseguiram se concentrar apenas por curtos períodos de tempo, o jogo permitiu a recuperação
antes de uma nova sessão.
Em consonância com as tradições do jardim de infância e das aulas preparatórias, a brincadeira
ocupou e continua a ocupar um lugar importante na educação de crianças pequenas. Atualmente,
as brincadeiras continuam sendo parte integrante dos programas educacionais e dos programas
de educação infantil (SKOLVERKET, 2010).
No entanto, embora vários livros tratam da brincadeira e da aprendizagem na escola (WARDLE,
2005), as pesquisas raramente abordam como a brincadeira e a aprendizagem estão interrelacionadas ou o papel que elas desempenham. deveria ter jogado no sistema educacional.
Na prática, parece normal que o brincar faça parte da vida das crianças e que seja essencial
para sua educação. Além disso, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança
estipula que todas as crianças têm o direito de brincar. Por um lado, podemos entender facilmente
por que o jogo é tão importante na vida de crianças pequenas. Por outro lado, nem todas
as crianças têm a oportunidade de brincar, na vizinhança ou nos espaços escolares, embora
possamos argumentar que todos os seres humanos gostam de brincar, como sugere Huizinga
(1950).
Podemos argumentar que, em geral, a escola inclui atividades estruturadas, para aprender ou
se divertir, mas oferece menos atividades estruturadas, geralmente chamadas de “jogos grátis”.
Geralmente são vistos como o oposto das atividades que os professores organizam. No contexto
de jogos grátis, as crianças realizam suas atividades e usam a imaginação, ao contrário do
aprendizado, onde precisam adquirir habilidades ou conhecimentos específicos.
Montessori (1955) até fala sobre impedir as crianças pequenas de lerem histórias (brincar
com a realidade) antes de terem consciência da realidade. De acordo com uma comparação
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internacional das escolas de ensino infantil em dez países na Europa e América do Sul, não há
dúvida de que o brincar é parte integrante da vida das crianças pequenas.
Além disso, em alguns países, nem se tratava de falar de crianças pequenas em termos de
aprendizado, mas do fato de as crianças aprenderem brincando. Os participantes da maioria dos
países expressaram sua intenção de encontrar uma abordagem mais atualizada da educação
infantil, e o brincar ainda era considerado um aspecto essencial desse método. Alguns também
acreditam que, quando se trata do ambiente escolar, o jogo é sempre positivo. De fato, esse nem
sempre é o caso. O romance que paira em torno do jogo para crianças com base na ideia de que
eles aprendem a jogar. No entanto, no contexto da educação como um todo, as crianças devem
ser apoiadas com habilidades e conhecimentos específicos. Por esses motivos, as atividades
devem se concentrar em determinados objetivos (MONTESSORI 1955).
Em uma meta análise da pesquisa baseada em práxis, Pramling Samuelsson e Asplund
Carlsson (2008) desenvolveram o conceito de criança aprendendo a brincar, onde a criança
não distingue entre brincar e aprendendo, mas se identifica com o ambiente enquanto se diverte.
Ela cria ideias, imagina e fala sobre a realidade simultaneamente. Por exemplo, quando um
professor pede que uma criança desenhe uma árvore que eles estudaram durante uma viagem
pela floresta, ela pode provocar o professor adicionando um personagem de desenho animado
ao desenho da árvore (Pramling S. 2013). Segundo vários professores, a criança deve desenhar
a árvore e depois brincar.
Em termos de aprendizagem global, as crianças, especialmente as crianças pequenas, ainda
não aprenderam a diferenciar o conceito de “aprender o jogo”, mas eles se atrevem a ser
criativos se o professor lhes permite comunicar (JOHANSSON, 2006) que também significa que
o professor deve levar em consideração o método adotado pela criança para desenvolver um
método pré-escolar específico para a criança que aprende enquanto brinca.
O que o termo “criança aprendendo” significa no contexto da educação formal cotidiana? O
que um professor precisa levar em conta essa noção de criança como indivíduo que aprende
brincando no contexto escolar? Como podemos ver, os professores devem adotar métodos
teóricos específicos, ou seja, teorias que se concentrem na comunicação e nas interações. Além
disso, os professores devem considerar as crenças das crianças sobre como elas percebem
seu ambiente.
As práticas atuais nas escolas são geralmente baseadas em três pilares históricos da educação
mundial: pedagogia social “tradicional” de Froebel, pedagogia “escolar” focada em disciplinas
e habilidades escolares e “desenvolvimento pedagógico” inovador, onde brincar e aprender
são integrados através de uma pedagogia investigativa. Sylva et al. (2013) descobriram que
diferenças na pedagogia (específicas do programa educacional) levavam a resultados muito
diferentes no desenvolvimento das crianças. Como resultado, currículo e pedagogia influenciam
o desenvolvimento das crianças e contribuem para o sucesso e bem-estar da sociedade.
O conceito de pedagogia e didática (do ponto de vista ocidental) é essencial em alguns países,
especialmente nas pré-escolas nórdicas. Segundo a ideia alemã e europeia de “elaboração”,
o programa pedagógico e a pedagogia são um e o mesmo. A didática enfoca as maneiras
pelas quais o professor usa “apontar algo para as crianças”, ou seja, direcionar a atenção das
crianças para áreas específicas de conhecimento, habilidades ou atitudes que irá melhorar o seu
desenvolvimento.
A didática representa a encruzilhada entre o objeto de aprendizagem (apoio que as crianças
devem ter sentido) e o próprio aprendizado (como as crianças brincam e aprendem). O
questionamento compartilhado sobre o significado da vida depende da capacidade do professor
de se identificar com a criança em uma situação de aprendizado. Esse método didático se
concentra em questionar o significado da vida das crianças.
É baseado no fato de que “a variação é parte integrante da aprendizagem” e define a situação
da aprendizagem, as trocas sociais e a coordenação do ponto de vista da criança e do professor,
o que significa que toda criança seja capaz de aprender e usar o jogo e a imaginação para
tentar entender seu ambiente. Por meio da didática comunicativa, as crianças podem usar
uma linguagem baseada em contexto e, em seguida, usar uma linguagem mais diversificada e
adquirir um conhecimento mais profundo sobre o que significa conhecer algo em profundidade
e, finalmente, também conhecer os modelos de conhecimento (DOVERBORG, 2013).
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
CONTEMPORANEIDADE: BRINCAR É
REALMENTE IMPORTANTE?
Brincar é uma atividade espontânea,
voluntária, divertida e flexível que utiliza o
corpo, objetos e símbolos, bem como os
elos entre eles. Ao contrário dos jogos, o
“comportamento relacionado ao jogo” é
menos organizado e geralmente é adotado
por prazer (ou seja, o processo é mais
importante do que objetivos ou resultados).
Reconhecido como um fenômeno universal,
o jogo é um direito legítimo da infância e
todas as crianças devem poder exercê-lo.
As crianças pequenas alocam de 3% a 20%
de seu tempo e energia para brincar e os
jovens de origens prósperas, ainda mais.
Embora o brincar seja um aspecto importante
da vida das crianças que traga benefícios a
curto, médio e longo prazo, fatores culturais
influenciam as oportunidades para as crianças
brincarem livremente de várias maneiras. Na
última década, as atividades recreativas foram
cada vez mais substituídas por instruções
educacionais, especialmente nas sociedades
urbanas modernas (DOVERBORG, 2013).
Além disso, as preocupações de segurança
dos pais limitam as oportunidades das
crianças participarem de atividades divertidas
e criativas. Da mesma forma, o surgimento de
brinquedos comerciais e o desenvolvimento
tecnológico da indústria de brinquedos resultou
em comportamentos mais sedentários e
prejudiciais relacionados à brincadeira entre
crianças. Apesar de tudo, a brincadeira deve ser
parte integrante da educação infantil e o tempo
dedicado a ela não deve ser reduzido e
eliminado repentinamente em favor da
aprendizagem. O jogo permite que as
crianças desenvolvam suas habilidades antes
de aprenderem a ler e escrever, suas habilidades
de resolução de problemas e concentração, mas
também gera experiências de aprendizagem
social e ajuda as crianças a expressar
o estresse e problemas em potencial
(DOVERBORG, 2013).
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O JOGO EDUCATIVO E A FORMAÇÃO
DO SUJEITO SOCIAL
Ao longo dos anos pré-escolares, as
crianças brincam de jogos diferentes, incluindo
jogos sociais, paralelos, envolvendo objetos,
sociodramáticos e locomotores. A frequência
e o tipo de jogo variam de acordo com a
idade da criança, maturidade cognitiva,
desenvolvimento físico e formação cultural.
Por exemplo, crianças com limitações físicas,
intelectuais e de linguagem se envolvem em
comportamentos relacionados a jogos de azar,
mas podem ter dificuldade em jogar certos
jogos e, portanto, requerem maior supervisão
dos pais, em comparação com crianças que
normalmente crescem (DOVERBORG, 2013).
A brincadeira social é geralmente o primeiro
tipo de brincadeira da qual as crianças
pequenas participam. A brincadeira social é
caracterizada por interações divertidas com os
pais (até 2 anos) ou outras crianças (a partir
dos 2 anos). Embora estejam cercadas por
outros jovens de sua idade, crianças de 2 a 3
anos de idade costumam brincar lado a lado
sem interagir muito umas com as outras (ou
seja, jogos paralelos), (DOVERBORG, 2013).
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À medida que suas habilidades cognitivas
se desenvolvem, incluindo a capacidade
de imaginar, imitar e entender as crenças e
intenções dos outros, as crianças começam
a participar de jogos sociodramáticos. Ao
interagir com colegas da mesma idade, as
crianças desenvolvem pensamento narrativo,
habilidades para resolver problemas (por
exemplo, quando negociam papéis a
desempenhar) e uma compreensão geral dos
módulos de uma história. Na mesma época,
jogos físicos e locomotores também estão se
tornando mais frequentes (DOVERBORG, 2013).
Embora os jogos de locomotivas geralmente
incluem corrida e escalada, brigas lúdicas são
muito comuns, especialmente para meninos de
3 a 6 anos. Ao contrário da crença popular,
as brigas lúdicas não se destinam a machucar
intencionalmente emocional ou fisicamente,
embora possam parecer reais. De fato, durante
a escola primária, apenas cerca de 1% das
brigas lúdicas se tornam sérias agressões
físicas. No entanto, as repercussões de tais
jogos são particularmente preocupantes
para crianças que adotam comportamento
anti-social e mostram menos empatia; nesse
caso (DOVERBORG, 2013).

Além disso, de acordo com as crianças, o
contexto cultural influencia a frequência, o tipo
e a área de jogo, embora o jogo contenha
elementos universais encontrados em todas
as culturas (por exemplo, jogos e atividades
tradições e preferências para jogos baseados
em gênero), também inclui algumas diferenças.
Por exemplo, as crianças que vivem em áreas
rurais geralmente jogam mais jogos grátis e têm
acesso a áreas maiores (DOVERBORG, 2013).
Por outro lado, os adultos são mais propensos
a supervisionar crianças que brincam em
ambientes urbanos. por razões de segurança.
Na mesma linha, as culturas não olham para
o jogo da mesma maneira e reagem de
maneira diferente. Alguns adultos não brincam,
porque brincar é uma atividade espontânea
para
crianças
(DOVERBORG,
2013).
De acordo com os entusiastas do jogo
educativo, certas habilidades e conhecimentos
das crianças devem ser desenvolvidos e é
por isso que o jogo deve ter objetivos até um
certo ponto. Play Worlds é um exemplo de
prática educacional em que crianças e adultos
interpretam uma história para crianças através
de artes visuais e visuais, jogos de simulação
e narração oral. Essas atividades muito
envolventes incentivam as habilidades de leitura
e escrita das crianças, bem como o interesse
em livros e leitura, sem impor autoridade e
hierarquia dos pais (DOVERBORG, 2013).
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O JOGO E O DESENVOLVIMENTO
DA CRIANÇA: A BRINCADEIRA E
CONTROLE DA REALIDADE
De fato, que maneira bonita de descobrir
o mundo! No jogo, os objetos revelam suas
particularidades e a experiência ensina a
criança a usá-los, combiná-los, entender como
eles funcionam. A criança aprende que um
balão rola, que a areia corre entre os dedos,
que a água pode transportar um barco, que
um lápis pode deixar uma marca no papel
ou... na parede! Segundo Vygotsky (1976), a
brincadeira permite que a criança compreenda
uma situação e aprofunde sua compreensão.

Ao jogar a criança também está controlando
a realidade. De fato, em seu jogo, a criança
preenche a lacuna entre o familiar e o
desconhecido: gradualmente domina a
realidade. A brincadeira da criança é a forma
infantil da capacidade humana de experimentar,
criando situações-modelo e dominando a
realidade, experimentando e antecipando.
Na brincadeira, a criança entende que pode
influenciar seu ambiente. Único mestre a
bordo, ele tem o poder de decidir: ele é
autossuficiente. A criança então experimenta
uma sensação de controle (VYGOTSKY, 1976).
Não havendo procedimento adequado ou
regras rígidas a seguir, cada uma de suas
tentativas de jogo é válida. A criança pode
decidir largar a torre dos cubos, fazer a boneca
dormir, recomeçar o mesmo quebra-cabeça
várias vezes: ele próprio escolhe o tema de sua
conduta lúdica e orienta o curso de seu jogo,
desde o começo e o fim. Ele é o mestre de seu
jogo, do qual ele não espera nenhum resultado
preciso; de fato, o que torna o jogo é o processo,
não o resultado. A criança pode tomar iniciativas
perigosas, até mesmo arriscar falhar porque é
apenas um jogo. No jogo, a criança também
aprende a resolver problemas à medida que
surgem. Como a iniciativa de ação é deixada
inteiramente para a criança, a brincadeira
influencia sua autoestima (VYGOTSKY, 1976).

Essa descoberta do mundo através do
brincar tem efeitos óbvios na evolução das
habilidades da criança. A criança desenvolve
um conhecimento experimental que pode
usar na vida cotidiana. Ele descobre quais
são os objetos, as pessoas, os eventos que
o cercam, como eles se relacionam. A partir
desse conhecimento das regras que governam
seu mundo circundante, ele será capaz de
desenvolver estratégias de ação - suas permitindo que ele lide com o desconhecido
e com as diversas situações da vida. Ele
aprende a interagir com objetos e pessoas. O
brincar com a criança desenvolve habilidades
que o ajudarão a lidar com as situações que
surgem, criando assim as bases para um
comportamento adaptativo que beneficiará
JOGO E CRIATIVIDADE
sua vida toda. Assim, através da brincadeira,
a criança descobre o mundo com prazer
A criatividade pode ser observada em uma
e desenvolve suas estratégias de ação e simples partida de Xadrez, por exemplo, onde
adaptação (VYGOTSKY, 1976).
se emerge de uma operação disforme e
desconectada, um jogo rudimentar em que o
indivíduo aborda realidades externas. Se essa
criatividade se reflete, ela se torna parte
da personalidade individual e organizada.
Além disso, a implementação do
jogo pressupõe a existência de uma
área intermediária de experiência
na qual os elementos da
realidade interna e externa estão
entrelaçados (RIEBEN, 1982).
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Pode ser indiferente ao tempo e ao espaço
e, assim, passar sem transição do tempo do
homem das cavernas para a era espacial.
Durante o desenvolvimento da criança,
esse tipo de imaginação desaparece
gradualmente em favor da imaginação criativa;
as representações são então mais adaptadas
à realidade e os jogos de ficção são agora
confrontados com os materiais do mundo real. A
criança organiza esses materiais e os transforma
de acordo com seus objetivos: ele cria. O único
limite é a imaginação do próprio
jogador e a possibilidade de
dar substância ao que ele
imagina (RIEBEN, 1982).
Além disso, o humor, que
se refere à criatividade porque
envolve brincar com as palavras
de maneira inesperada e divertida,
também é usado no jogo simbólico da criança
, onde a criança se baseia em oposições de
conceitos; a criança descobre gradualmente
o prazer de imaginar situações incomuns: um
elefante sentado em um galho, uma bicicleta
com rodas quadradas (RIEBEN, 1982).
No jogo, a criança decide que é a realidade,
ele se transforma e se adapta a seus desejos.
A relação entre ele e o mundo exterior é
organizada de acordo com sua fantasia,
ele cria seu jogo livremente e, ao fazê-lo,
manifesta suas habilidades criativas. Neste
bojo, a criatividade infantil está associada ao
conceito de pensamento divergente, ou seja,
a forma de pensamento que busca todas as
soluções possíveis para um problema, onde
a criatividade da criança é, de certa forma,
sua imaginação em ação (RIEBEN, 1982).

Alguns estudos também destacam a possível
relação entre a criatividade se manifesta no
jogo e a futura capacidade da pessoa para
resolver problemas de uma forma original
Ellis (1973). Além disso, de acordo com o
estudo de Paget (1980), criatividade e saúde
mental são dois conceitos que se influenciam.

O autor Rieben (1982), por outro lado, vê dois
tipos de imaginação: imaginação simbólica
e imaginação criativa. No primeiro, a criança
assimila a realidade de maneira subjetiva,
usando transposições: consequentemente,
pode dar vida a todos os objetos, criar um
amigo imaginário, mover o inanimado, fazer
chorar as plantas, fazer falar de animais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desejar definir em poucas páginas o fenômeno do brincar na vida da criança seria um
empreendimento não sem pretensão e previamente fadado ao fracasso, dada a complexidade
do assunto e a quantidade de pesquisas realizadas até o momento sobre esse fenômeno.
O jogo é realmente um fenômeno complexo, holístico, se houver, e, portanto, difícil de entender.
Além disso, nenhuma definição do jogo ainda é unânime entre os pesquisadores. No entanto,
a generalização do jogo e sua persistência ao longo do tempo provam que esse fenômeno
sustenta algumas relações com as forças profundas e permanentes da espécie humana. Ao
longo dos anos, o jogo foi abordado por diferentes disciplinas (psicologia, etologia, antropologia,
sociologia) e atraiu o interesse de muitos pesquisadores.
Alguns pesquisadores desenvolveram teorias que tentam explicar o brincar em crianças; outros
se concentraram nas funções do brincar e, portanto, seus efeitos em diferentes aspectos do
desenvolvimento infantil, mas o que a brincadeira provavelmente trará para o desenvolvimento
da criança e como o jogo em si se desenvolve, uma vez que o jogo nos permitirá entender
concretamente que o brincar é um reflexo do desenvolvimento da criança e um estimulante sem
paralelo. Por fim, examinaremos a questão espinhosa da definição do jogo.
Tradicionalmente, os pesquisadores estudam brincar ou aprender, enquanto há uma falta de
pesquisas sobre como o brincar e o aprendizado podem ser integrados à prática orientada
a objetivos, mas também sobre o que isso significa. para uma criança que participa de um
programa de educação infantil em que o ambiente infantil é valorizado e valorizado.
Os países poderiam desenvolver seu currículo levando em consideração os outros e avaliar
como a brincadeira e o aprendizado são discutidos, planejados e apoiados, e tentar ver como
um novo método pode se basear em um método comunicativo mais centrado na criança.
durante a primeira infância. Como sabemos agora que a primeira infância é fundamental para a
aprendizagem futura das crianças e para o desenvolvimento da sociedade, 24 todos os países
devem revisar seus currículos e métodos para a educação infantil.
Quando pensamos em “jogo”, a primeira característica que vêm à mente é provavelmente
o aspecto agradável desta atividade. Por um bom motivo, já que o prazer é um componente
essencial do jogo, sem o prazer o jogo não existe. Essa característica é uma das únicas aceitas
por unanimidade nas várias teorias que tentam definir o fenômeno do jogo sendo que o prazer
é a força motriz de toda ação lúdica, enquanto o descontentamento imediatamente leva à
autocensura e limita a atividade da criança. Como o prazer está presente no
jogo, a
criança é incentivada a continuar sua atividade e até a se esforçar mais.
De acordo com Ellis (1973), o prazer associado com o jogo deriva sua
fonte de certas características da novidade situação lúdica, incerteza
e desafio, desafio, no entanto, devem ser considerados superáveis
pela criança. Atraída pela novidade, a criança descobre através do
jogo o prazer de enfrentar a incerteza e assumir o desafio. No jogo,
tudo pode acontecer, já que nada é estabelecido com antecedência;
a curiosidade é despertada e leva a criança à descoberta do prazer
intrínseco do jogo.
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ARTE E CULTURA BRASILEIRA

RESUMO: Tudo que insere o mundo infantil se torna lúdico, e o lúdico trabalha com a arte, todas
as crianças são verdadeiros artistas em sua construção. A arte é muito importante para o desenvolvimento da criança, inclusive durante o processo de alfabetização. No início, o que se vê é um
emaranhado de linhas, traços leves, pontos e círculos, que, muitas vezes, se sobrepõem em várias
demãos. Poucos anos depois, já se verifica uma cena complexa, com edifícios e figuras humanas
detalhadas. O desenho acompanha o desenvolvimento dos pequenos como uma espécie de radiografia. Nele, vê-se como se relacionam com a realidade e com os elementos de sua cultura e
como traduzem essa percepção graficamente. O presente artigo tem como finalidade apresentar
um estudo sobre essa importância evidenciando as fases do desenho infantil e demonstrando
sua relação com a alfabetização. Para tanto, a metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico de livros, periódicos e sites que abordam o tema e a reflexão e análise desse material.

Palavras-chaves: Arte; Crianças; Educação; Escola.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo geral desta pesquisa é mostrar que a criança necessita experimentar, vivenciar
e brincar para adquirir conhecimentos que futuramente lhe ajudará a desenvolver de
maneira mais eficiente um aprendizado formal, e a arte e a cultura brasileira faz isso.
Através 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 justifica-se por que há muito tempo discute-se a questão da arte como processo de
desenvolvimento na Educação Infantil, e sua finalidade no universo lúdico, até onde 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, o resultado final da pesquisa, se dá sobre a questão de deixar a criança vivenciar a
arte e a cultura, 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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OBJETIVOS DO ENSINO DE ARTES E
SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO

Entretanto para Almeida (1995), Nessa
situação, vale lembrar os apontamentos
de Pontes em que, para ela, os cursos
de formação para professores contribuem
para que as linguagens artísticas sejam
concebidas apenas como instrumentos,
pois em sua maioria não atribuem à Arte o
mesmo tratamento que atribuem às demais
áreas, isto é, não veem na Arte uma área de
conhecimento que possui peculiaridades que
poderiam ser o foco das reflexões e articulação
de situações de ensino por professores.

De acordo com Silva (2001), Uma noção
que vislumbramos na atualidade, e que se
encontra ainda fortalecida no passado, é
que a educação continua em parâmetros
avaliativos ultrapassados. Atentar-se para a
díade cognição e arte é debruçar-se sobre
as pontuações de Pontes em que, para esta
autora, as mudanças na concepção de
Educação e de Arte e os estudos no sentido
de resgatar esse conhecimento na escola têm
DO NORMAL AO ESPECIAL: COMO
colocado a importância das ações cognitivas
LIDAR O ASPECTO ARTÍSTICO NO
sobre experiências estéticas e artísticas e a
CONTEXTO EDUCACIONAL
relevância do contato/diálogo com imagens de
Arte: “Cultura é (...) “conhecimentos; crenças;
Para Almeida (1995), Um ponto especial a
artes; moral; leis; costume e quaisquer
outras capacidades e hábitos adquiridos ser levantado neste tópico é a expressividade
pelo homem como membro da sociedade”. do homem pela arte. Ponte ressalta que: A
educação estética e artística da criança, na
escola, deve partir do pressuposto de que
ela está inserida no ambiente afetivo e social
em que vai desenvolver seu processo de
socialização, isto é, desenvolver formas de ser
e estar no mundo, entre elas as das linguagens
artísticas. Não fugindo a esta situação positiva,
por volta da década de 80, novas abordagens
foram introduzidas no ensino da Arte no
Brasil. “ Reconhecer e valorizar a diversidade
cultural é atuar sobre um dos mecanismos
de discriminação e exclusão, entraves à
plenitude da cidadania para todos e, portanto,
para a própria nação” (PCN, 1998, p.122).
Assim, para Ariés (1978), a imagem ganhou
um lugar de destaque na sala de aula, o
que representa uma das tendências da Arte
contemporânea e uma novidade para o ensino
da época. As imagens produzidas tanto
pela cultura artística (pintores, escultores)
como as produzidas pela mídia (propaganda
de TV e publicitária gráfica, clipe musical,
internet) passaram a ser utilizadas pelos
professores e alunos da educação básica.
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Notas musicais e propriedades da música.
A música (do grego μουσική τέχνη musiké téchne, a arte das musas) é uma
forma de arte que se constitui basicamente
em combinar sons e silêncio seguindo
uma pré-organização ao longo do tempo .

De acordo com Silva (2001), o objetivo
daqueles que acreditam nesses pressupostos
conceituais é contribuir para a difusão da
Arte na escola, garantindo a possibilidade
igualitária de acesso ao seu conhecimento.
É preciso levar a Arte, que está circunscrita a
um mundo socialmente limitado a se expandir,
De acordo com Silva (2001), uma transcrição tornando-se patrimônio cultural da maioria.
literal sobre sua definição é debruçarmo-nos
sobre a seguinte situação: a música não é
Em geral, utiliza-se o termo [diversidade]
tarefa fácil porque apesar de ser intuitivamente para advogar uma política de tolerância e
conhecida por qualquer pessoa, é difícil respeito entre as diferentes culturas. Ele tem,
encontrar um conceito que abarque todos entretanto, pouca relevância teórica, sobretudo
os significados dessa prática. Mais do que por seu evidente essencialismo cultural,
qualquer outra manifestação humana, a música trazendo implícita a idéia de que a diversidade
contém e manipula o som e o organiza no está dada, que ela pré-existe aos processos
tempo. Talvez por essa razão ela esteja sempre sociais pelos quais- numa outra perspectivafugindo a qualquer definição, pois ao buscá-la, ela foi, antes de qualquer outra coisa, criada.
a música já se modificou, já evoluiu. E esse jogo Prefere-se, neste sentido, o conceito de
do tempo é simultaneamente físico e emocional. “diferença”, por enfatizar o processo social de
produção da diferença e da identidade, em
BREVE HISTÓRICO SOBRE A ARTE NO suas conexões, sobretudo com relações de
poder e autoridade (SILVA, 2002, p.44-45).
BRASIL E NO MUNDO
De acordo com Antunes (2004), voltada
para a educação na escola Uma transcrição
literal de arte no Brasil é o que é apontado
por Barbosa em que: Nas últimas décadas do
século XX, no Brasil, educadores ligados à Arte
têm empreendido o movimento de resgate de
sua valorização profissional e da valorização
da Arte como um conhecimento que deve estar
presente nos currículos em todos os níveis de
ensino. Articulam, assim, diretrizes diferentes
para a presença desse conhecimento na escola.
Entretanto para Almeida (1995), essas
diretrizes emergem como fruto da luta em
defesa da presença da Arte no currículo e
de mudanças conceituais no seu ensino.
Mudança e valorização conceitual no intuito
de devolver – Arte à educação é favorecer a
todos o acesso aos códigos artísticos e às
possibilidades de expressão desses códigos.
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Ainda nesta perspectiva, Almeida (1995),
aponta que a disciplina de desenho, trabalhos
manuais, música e conto orfeônico, fazendo
parte do currículo das escolas primárias e
secundárias. Com 30 anos de atividade em
todo o Brasil, o canto orfeônico foi substituído
pela educação musical, entre os anos 20 e 70 o
ensino de arte volta-se para o desenvolvimento
natural da criança. No período que vai dos anos
20 aos dias de hoje, vive-se um crescimento
cultural tanto dentro quanto fora das escolas.
De acordo com Silva (2001), a vivência do
mundo simbólico e a ampliação das experiências
perceptivas que fornecem elementos para a
representação infantil dão-se no contato com o

outro. Para Pontes, tal resolutividade beneficia
os laços entre o professor e o aluno que pode,
através do trabalho com o aprimoramento
das potencialidades perceptivas, conforme as
palavras da autora, “enriquecer as experiências
das crianças de conhecimento artístico e
estético, e isto se dá quando elas são orientadas
para observar, ver, tocar, enfim, perceber as
coisas, a natureza e os objetos à sua volta”.

Entretanto para Almeida (1995), a linguagem
simbólica é expressa pela mímica, pelo grito, pelo
canto, pela música, pelo desenho, pela pintura,
pela escultura e principalmente pela linguagem
corporal, permeada de gestos e movimentos,
uma vez que se forma a linguagem a criança se
utiliza para expressar e se comunicar, tendo seu
corpo como principal instrumento. Tendo em
vista que as crianças possuem características
artísticas individuais, ressalto a importância
de serem trabalhadas essas linguagens,
pois, sendo a partir das experiências em que
elas vivem, constroem e reconstroem suas
fantasias, ampliam o conhecimento artísticocultural que é um de seus direitos, enquanto
ampliam o conhecimento de si, do outro e do
mundo. Para melhor compreensão dessas
questões na perspectiva de melhor refletir
sobre a influencia das aulas de artes no
desenvolvimento do aluno na educação infantil.
De acordo com Silva (2001), em conversa
informal com algumas mães, foram relatadas
atividades desenvolvidas por seus filhos e suas
observações : “Foi meu olhar de mãe, através
da análise de algumas atividades desenvolvidas
pelas minhas filhas na escola, que suscitou
para que a pesquisa seguisse este caminho.
Refletindo sobre o tema, busquei desenvolver
uma pesquisa com a proposta de investigar
como o ensino da arte vem sendo aplicado no
espaço educativo formal, na fase da educação
infantil, articulando a esta discussão as propostas
de aulas de arte em ateliers livres. No primeiro
capítulo são apresentados alguns fatores
relevantes quanto à importância do ensino
da arte para o desenvolvimento da criança”.
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Assim, para Ariés (1978), no segundo capítulo
apresento alguns modelos de ensino que
têm dado resultado no ensino da arte. Como
exemplo o método utilizado nas escolas da
Itália, o método de Madalena Freire e o método
de Fernando Hernandez, ambos buscam
incentivar a exploração do ensino da arte de
maneira mais flexível e dinâmica. Sugere-se
a elaboração de projetos como metodologia
para o ensino da arte para crianças por ser um
método que explora com maior profundidade
cada tema, tendo como diferencial a flexibilidade
no currículo e um maior envolvimento
entre alunos, professores e instituição.
De acordo com Silva (2001), a partir desta
pesquisa pretendo discutir a respeito da
necessidade de um ambiente voltado a arte como
possibilidade de experimentação expressiva
da criança nesta faixa de escolarização.
Um espaço de artes, dentro da escola,
contendo ateliês de experimentação de várias
linguagens artísticas, proporcionando vivências
lúdicas significativas para a sua formação.
Assim, para Ariés (1978), durante muito
tempo, a educação da criança foi considerada
uma responsabilidade das famílias ou de
grupo social ao qual ela pertencia. Por um
bom período na história da humanidade,
não houve nenhuma instituição responsável
por compartilhar esta responsabilidade pela
criança com seus pais e, com a comunidade
as quais estes faziam parte. Isso permite dizer
que a Educação Infantil, como se conhece
hoje, realiza de forma complementar a família,
é um fato muito recente. Nem sempre ocorreu
do mesmo modo, pois, a história conta que,
por volta do século XVII, com a implantação
da sociedade industrial, foram feitas novas
exigências educativas para dar conta das
novas ocupações no mundo do trabalho.
De acordo com Silva (2001), diante das
observações realizadas, das dificuldades
enfrentadas dentro do contexto escolar,
conversas informais com os funcionários,
alunos e professoras, e a participação nas
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aulas, as questões que mais nos chamaram
atenção estão relacionadas às diferenças:
sociais, culturais, étnicas, e a desvalorização
do diferente, o que nos levou a refletir e
trabalhar durante o período de regência a
temática “Somos todos iguais ou diferentes?”
na semana da regência dos estagiários.
De acordo com Silva (2001), durante esse
período todas as atividades realizadas foram
trabalhadas de forma interdisciplinar, levando
em conta o planejamento dos professores e
tendo como foco relaciona-los com a temática
das aulas, sem deixar de trabalhar a cada
dia um aspecto da Diversidade Cultural,
fazendo com que não só as crianças, mas,
os professores vissem como é importante
saber que somos diferentes, fazemos parte
das histórias de povos que muito contribuíram
para o desenvolvimento de nossa cultura, do
nosso meio de vida, etc., e iguais ao mesmo
tempo, sem distinções de cor, sexo, aparências
físicas, etc. cada um com suas peculiaridades.
Assim, para Ariés (1978), enquanto desenham
ou criam objetos, as crianças também brincam
de “faz-de-conta” e verbalizam narrativas que
exprimem suas capacidades imaginativas. Ela
cria e recria individualmente formas expressivas,
integrando percepção, imaginação, reflexão
e sensibilidade, que podem então ser
apropriadas pelas leituras simbólicas de outras
crianças e adultos. As Artes Visuais expressam,
comunicam e atribuem sentidos a sensações,
sentimentos, pensamentos e realidade por vários
meios, dentre eles; linhas formas, pontos, etc.
Ambas, desigualdade social e discriminação,
se articulam no que se convencionou denominar
“exclusão social”: impossibilidade de acesso
aos bens materiais e culturais produzidos
pela sociedade, e de participação na gestão
coletiva do espaço público — pressuposto da
democracia. Por esse motivo, já se disse que,
na prática, o Brasil não é uma sociedade regida
por direitos, mas por privilégios. Os privilégios,
por sua vez, assentam-se em discriminações
e preconceitos de todo tipo: socioeconômico,
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étnico e cultural. Em outras palavras,
Aqui se coloca a sensibilidade em relação
dominação, exploração e exclusão interagem; a ao outro. Compreender que aquele que é alvo
discriminação é resultado e instrumento desse de discriminação sofre de fato, e de maneira
complexo de relações (PCN, 2001, p. 19). profunda, é condição para que o professor, em
sala de aula, poça escutar até o que não foi dito.
As Artes Visuais estão presentes no dia- Como a história do preconceito é muito antiga,
a-dia da criança, de formas bem simples muitos dos grupos vitimas de discriminação
como: rabiscar e desenhar no chão, na areia, desenvolveram um medo profundo e uma
em muros, sendo feitos com os materiais cautela permanente como reação. O professor
mais diversos, que podem ser encontrados precisa saber que a dor do grito silenciado é mais
por acaso. Artes Visuais são linguagens, forte que a dor pronunciada (PCN, 2001, p. 55).
por isso é uma forma muito importante de
expressão e comunicação humanas, isto
Assim, para Ariés (1978), os primeiros
justifica sua presença na educação infantil. anos de vida da criança também são cheios
de descobertas e criatividade e as atividades
de artes para educação infantil ajudam a
desenvolver isso. Os pequenos querem colorir
seu universo, como o veem e mostrar suas
preferências em cores e desenhos
quando não podem em palavras
ainda. O pedagogo alemão
Friedrich Fröebel, um dos
grandes nomes da educação
na infância, foi o maior
defensor de atividades
artísticas em sala de aula
como tarefa lúdica, bem
como o incentivo ao uso
d
o
brinquedo pelos educadores
para estimular o aprendizado. A escola precisa
para ser atrativa sobretudo divertida e usar
elementos do dia a dia da criança é essencial
para potencializar o aprendizado, por isso o
brinquedo é tão importante (ARIÉS, 1978).
A criança, desde muito pequena, ainda
bebê, se interessa e sua atenção se volta para
o mundo de forma peculiar. Ela emite sons,
faz movimentos com o corpo, “rabisca” as
paredes da casa. Ao desenvolver atividades
rítmicas, ela começa a interagir com o
mundo sem precisar ser estimulada pelos
pais ou educadores para tal experiência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Arte é um importante trabalho educativo, pois procura, através das tendências individuais, encaminhar a formação do gosto, estimula a inteligência e contribui para a formação da personalidade do indivíduo, sem ter como preocupação única e mais importante à formação de artistas.
O presente artigo veio abordar inquietações encontrados dentro do ambiente escolar tais como:
preconceito, discriminação e violência, a qual devem ser olhados com mais carinho e atenção
pelos nossos educadores e demais funcionários da escola, pois não adianta ter projeto na escola se os educandos continuam sofrendo as diversas formas de preconceitos existentes. Outro
aspecto relevante foi observar como os educadores e educadoras ficam perplexos/as e muitas
vezes são impotentes a situações que estão sempre acontecendo, mas que passam despercebidas.
Pensar deste modo significa entender que por meio do desenho a criança terá acesso às outras formas de linguagens expressivas presentes no seu cotidiano, assim como a escrita, que até
então, é desconhecida para ela. Desse modo, através do desenho, a criança adquire as primeiras noções sobre o que realmente a escrita representa. Simões (2000) nos mostra a importância
que se tem na contação de histórias que mesmo antes das crianças desenvolverem os aspectos
de escrita e oral, eles já conseguem uma interação social, através da fantasia e imaginação. Pra
isto é muito importante estimular o interesse das crianças, para que estes aprendizados venham
carregados de significados e não se aprenda por aprender, através dos contos eles iram levar
estes ensinamentos durante toda sua vida.
Desde os primórdios as histórias fazem parte da vida das pessoas através delas é contada
fatos culturais, familiares, sociais. Esta pratica vem se reproduzindo através de muito tempo
mesmo sendo de maneira não intencional, mesmo assim alguns estudos mostram a importância
deste fato, pois as crianças começam seu desenvolvimento da linguagem neste período mais
significativamente quando ouvem histórias desde pequenos.
Promover espaços participativos é educar para a vida. Somente assim será possível o respeito
e a valorização das diferenças presentes em nossas escolas. Se isso não acontecer, alguém
será excluído, e esse alguém com certeza será o mais fraco. Isso é um desafio e um compromisso da escola para a formação de uma sociedade democrática, justa, igualitária e solidária. É
nesta fase também que as crianças necessitam de conviver com alguns fatos da vida, como nascimento, separação e até mesmo a morte e as histórias neste momento são utilizadas como uma
ferramenta para que se possam superar estes momentos e ver que estes fatos fazem parte da
vida de todos nos e que é necessário que aprenda a se conviver com eles.
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O ENSINO ÉTNICO RACIAL CONTRA O
PRECONCEITO

RESUMO:No intuito de facilitar os ensinamentos sobre as questões étnicas raciais a alunos do ensino
regular de ensino, para que compreendam que mesmo após tantos anos de abolição da escravidão,
pode-se observar que o negro ainda é tratado com discriminação e muito preconceito, questiona-se
como se estrutura a sociedade brasileira e qual foi a sua relação com as questões raciais? O que os
alunos da educação regular conhecem sobre a história da escravidão? Objetivou-se ter meios claros
de transmitir aos alunos ensinamentos sobre as questões raciais no Brasil. Por meio de revisão bibliográfica a importância do artigo está, portanto, em se detectar o quanto um professor percebe acerca
dos preconceitos que alimenta pelos alunos e se tem claro que esta relação preconceituosa poderá
interferir no seu ensino. Considera-se o racismo um dos principais fatores estruturantes das injustiças
sociais da sociedade brasileira, o qual, consequentemente, pode ser visto como chave para se entender as desigualdades sociais que ainda envergonham o Brasil.

Palavras-chaves: Educação; Racismo; Preconceito; Étnica Racial.
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INTRODUÇÃO

A

nalisando-se a história do Brasil, é visível encontramos a discriminação, o racismo e o
preconceito sempre presentes no cotidiano da vida da população afrodescendentes,
refletindo-se ainda mais na vida de mulheres, homens e crianças desprestigiados social
e economicamente, situação que, considerando os mais de 500 anos de descobrimento, muito
pouco se alterou.
O artigo foi desenvolvido com o intuito de facilitar os ensinamentos sobre as questões étnicas
raciais a alunos do ensino regular, que por sua vez, na atualidade, mesmo após tantos anos
de abolição da escravidão, observam que o negro ainda é tratado com discriminação e muito
preconceito.
O Brasil é conhecido por seu período colonial marcado pelo regime escravocrata que influenciou com características específicas a formação social brasileira. O racismo no Brasil é observado por meio do exercício violento de condutas que regulam a diferença. Assim, a profunda
desigualdade racial e social entre negros e brancos é encontrada em todas as esferas sociais
brasileiras.
Questiona-se como se estrutura a sociedade brasileira e qual foi a sua relação com as questões raciais? O que os alunos da educação regular conhecem sobre a história da escravidão?
Objetiva-se ter meios claros de transmitir aos alunos ensinamentos sobre as questões raciais
no Brasil. Por meio de revisão bibliográfica a importância do artigo está, portanto, em se detectar
o quanto um professor percebe acerca dos preconceitos que alimenta pelos alunos e se tem
claro que esta relação preconceituosa poderá interferir no seu ensino.
Por meio de revisão bibliográfica a importância do artigo está, portanto, em se detectar o quanto um professor percebe acerca dos preconceitos que alimenta pelos alunos e se tem claro que
esta relação preconceituosa poderá interferir no seu ensino.
As desigualdades sociais sofridas pelo negro durante todos esses anos e ainda hoje, fortificaram uma série de resistências que solidificaram bases capazes de sustentar o ideal de liberdade
e igualdade objetivada pelos movimentos antiracismo como o respeito a oportunidades de vagas
no mercado de trabalho, cotas escolares e rendimentos.

742

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

Para renovar é preciso conhecer. A atividade
humana é proposital, não está separada de
um projeto. Conhecer não é somente adaptarse ao mundo, é também uma condição de
Atualmente as teorias do conhecimento na sobrevivência do ser humano em espécie. Como
educação estão centradas na aprendizagem, diz Freire (2016, p. 79): “Quem ensina aprende
na ação de aprender e de conhecer. Conforme ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.
Freire (2016) “conhecer tem por definição
Todos os educadores precisam ter absoluta
construir categorias de pensamento”, não
é possível a construção de categorias consciência sobre o que é aprender, e o que
de pensamento como se elas existissem é aprender a aprender, para que se possa
independentemente do sujeito que conhece. ter uma melhoria no ato de ensinar. Para os
educadores, não basta apenas ter conhecimento
Somente é possível conhecer quando de como se constrói o conhecimento,
realmente se almeja, quando se quer, eles necessitam também saber o que é
quando há um envolvimento total com o ensinar, o que é aprender e como aprender.

O REFLEXO DA EDUCAÇÃO NA
SOCIEDADE E A ÉTNICA RACIAL NO
BRASIL

que se aprende. No aprendizado, gostar é
Muitos educadores não conseguem ver um sentido
mais importante que criar hábitos de estudo. naquilo que estão ensinando e conseqüentemente os
A educação é de total importância para a sobrevivência
do ser humano. Para que ele não precise inventar
tudo, necessita apropriar-se da cultura, do que a
humanidade já produziu. Educar pode ser entendido
como uma aproximação entre o ser humano e o que a
humanidade produziu, ou seja, se algo era importante
no passado, hoje é ainda mais numa sociedade
baseada no conhecimento (GADOTTI, 2011, p. 50).

alunos também não vem sentido algum no que estão
aprendendo. Em uma época de dúvidas, de perplexidades,
de mudanças, esse profissional deve estabelecer
sentido com seus alunos (GADOTTI, 2011, 53).

O processo de ensino e aprendizagem deve
ter sentido para o projeto de vida de ambos
para que dessa forma seja um processo
verdadeiramente
educativo:
“o
grande
O conhecer é de extrema importância, constrangimento de muitos dos professores
pois a educação se constitui a partir do está no viver sem sentido do que estão fazendo,
conhecimento e este da atividade humana. o ato de educar está basicamente ligado ao
viver com sentido, à impregnação de sentido
para nossas vidas” (GADOTTI, 2011, 53).
Ensinar na atualidade é necessário
principalmente em dois pontos de acordo com
Piaget (1978), ter gosto pelo aprendizado,
ter prazer no ato de ensinar, como um
médico que cuida de seus pacientes,
para que acolham a cura e, sobretudo,
amar o aprendente. Apenas aprendemse de verdade quando aquilo que
se aprende é realmente significativo
para que assim se possa envolver
profundamente no que se aprender.
Com certeza para o educador ter um
bom êxito nessa sociedade aprendente, ele
precisa ter clareza sobre o que é conhecer,
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como se conhece o que conhecer, porque
conhecer e também a aprender para que
não acumule seus conhecimentos, mas um
dos segredos do chamado “bom professor”
é trabalhar com prazer, gostando do que se
faz. Somente é bem sucedido na vida aquele
que faz o que gosta, “a educação não é só
ciência, mas é também arte. O ato de educar
é complexo. O êxito do ensino não depende
tanto do conhecimento do professor, mas
da sua capacidade de criar espaços de
aprendizagem” (GADOTTI, 2011, p. 61).
As ideias de Gadotti (2011) expressam
características indispensáveis ao exercício
docente, pois explicita ao educador ter habilidades
para ensinar os conteúdos programados, e o
conhecimento escolar de que o aluno necessita.

Aurélio (2004, p. 616) é “a doutrina que
sustenta a superioridade de certas raças”.
Parte da população brasileira resulta de
mestiçagens, na qual se podem encontrar
indivíduos negros, asiáticos, brancos e indígenas
de todos os grupos entre si, em maior ou menor
grau. Em cima dessa imagem, Munanga (2004,
p. 14) mostra todos os males do negro por um
caminho: a ciência. O fato de ser o branco foi
assumido como condição humana normativa e
o de ser negro necessitava de uma explicação
científica. Uma primeira tentativa foi a de pensar
o negro como um branco degenerado, caso
de doença ou de desvio à norma. Munanga
(2004) reforça ser por meio da educação
que a herança social de um povo é legada
às gerações futuras e inscrita na história.

As questões étnico-raciais destacam um
pouco do que se entende por gênero, raça,
No Brasil a relação racial acontece enquanto o
questão de identidade, entre outros. Durante
preconceito de marca determina uma preterição
anos de história do Brasil, os grupos sociais,
e o de origem é uma exclusão “incondicional
compostos por negros e mulheres, fizeram
dos membros do grupo atingindo, em relação
protestos e lutaram contra a discriminação
a situações ou recursos pelos quais venham
de raça e gênero. Na educação, porém, a
a competir com os membros do grupo
discriminador” (NOGUEIRA, 2006, p. 293).
questão étnica e racial acabou silenciada:
“Ensinar exige reconhecimento e assunção
da identidade cultural. Um grupo étnico é um
grupo de pessoas que se identificam umas
com as outras, ou são identificadas como
Para Nogueira (2006, p. 296) no Brasil, a
tal por terceiros, com base em semelhanças intensidade do preconceito varia em proporção
culturais ou biológicas, ou ambas, reais direta aos traços negróides, especialmente
ou presumidas” (FREIRE, 2016, p. 41). numa pessoa por quem se tem amizade ou
simpatia, causam pesar, do mesmo modo por
Acredita-se que para compreender a educação que o causaria um defeito físico. O movimento
brasileira, devam-se considerar as relações negro, que ao longo do século XX, conquistou
étnicas raciais que misturam esta nação, além diretrizes que orientem a formulação de projetos
da construção capitalista desenvolvida neste empenhados na valorização da história e
território pontuado na escravidão iniciada cultura dos afros brasileiros e dos africanos,
com a população indígena e, em seguida comprometidos com a educação para relações
na população negra, gerando assim práticas étnicas raciais positivas (BRASIL, 2005, p. 9):
racistas que perduram até os dias atuais.
Embora consideremos o Brasil como país
de diversidade cultural, é sabido que a escola
ainda não está preparada para lidar com certas
situações de racismo. Conforme o Dicionário
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A História e cultura afro-brasileira e africana não se
restringem à população negra ao contrário, diz respeito
a todos brasileiros, uma vez que devem educar-se
enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade
multicultural e pluriétnica, capazes de construir
uma nação democrática (BRASIL, 2005, p. 17).

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

Conforme Gonçalves (2012) e nesta perspectiva
que se propõe a divulgação e produção
de conhecimentos, a formação de atitudes,
posturas e valores que eduquem cidadãos
orgulhosos de seu pertencimento étnico racial
descendente de africanos, povos indígenas,
descendentes de europeus, de asiáticos e de
outros povos tradicionais para interagirem na
construção de uma nação democrática, em
que todos, igualmente, tenham seus direitos
garantidos e sua identidade valorizada.

A ATITUDE DE PRECONCEITO

A atitude atua como uma espécie de
peneira ou filtro, que reduz a quantidade de
informação de que dispomos e nos permite
relacionar a informação nova com a que
já possuímos. O modo mais provável de
aprender atitude é através da imitação. Isso
consiste na aprendizagem pelo exemplo e
é considerada como um método importante
por meio do quais as pessoas aprendem
A escola deve desenvolver programas atitudes do seu ambiente cultural e família,
para que a comunidade escolar conheça as classe, raça ou religião (ARONSON, 2002).
diferenças e desse modo promova a equidade
de oportunidades para todos, iniciando por
As atitudes podem mudar ou serem mudadas
uma oferta de qualidade escolar que fortaleça de muitos modos, dependendo das informações
os educadores a procederem de forma e experiências de cada pessoa. Talvez mudem
positiva diante de situações problema.Essa de maneira involuntária, como resultado de
falta de preparo que, devemos considerar novas experiências ou talvez sejam mudadas
com reflexo do nosso mito de democracia
deliberadamente por um propagandista
racial compromete, sem dúvida os objetivos
habilidoso.Também pode ser provocada por
fundamentais de nossa missão, no processo
de formação dos futuros cidadãos responsáveis mudanças de comportamento. Uma das
de amanhã (MUNANGA 2008, p. 11). atitudes mais estudadas nos nossos dias é o
preconceito. Ele refere-se a um prejulgamento,
Não existem leis no mundo que sejam capazes de um sentimento ou resposta antecipada
erradicar as atitudes preconceituosas e que existem para com pessoas ou coisas não baseado
nas cabeças das pessoas, no entanto, cremos que a em experiência real (ARONSON, 2002):
educação e capaz de dar tanto ao jovem quanto aos
adultos a possibilidade de questionar e de desconstruir
os mitos de superioridade e de inferioridade entre grupos
humanos que foram socializados. Essa transformação fará
de nós os verdadeiros educadores, capazes de contribuir
no processo de construção de individualidades históricas
e culturais das populações que formam a matriz plural do
povo e da sociedade brasileira (MUNANGA 2008, p. 17).

As orientações da lei de diretrizes de bases
(1996) para o ensino no Brasil é o de que a
escola tem papel fundamental na formação do
aluno para o exercício de cidadania, do trabalho
e continuação da aprendizagem ao longo da
vida. Ampliar a cidadania (significa a capacitação
para saber avaliar o sentido do mundo em que
se vive) é um dos objetivos principais que devem
orientar o trabalho pedagógico, e por causa disso,
a escola tem que buscar o desenvolvimento
de competência e habilidades que permitam
compreender a sociedade em que vivemos.
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Quando generalizamos características ou
motivos para um grupo de pessoas, estamos a
estereotipar. Estereotipar não é necessariamente
um ato abusivo intencional, muitas vezes é
apenas um meio de simplificar nossa visão do
mundo, e todos nós, de uma forma ou de outra,
o fazemos. A maioria dos estereótipos não se
baseia em experiências válidas, mas sim em
boatos ou em imagens forjadas pelos meios de
Num estudo idêntico ao de Clark, Goldberg comunicação, ou é gerada em nossas próprias
(1968, p. 56) demonstrou que “as mulheres cabeças, como recurso para justificar nossos
têm sido ensinadas a se considerarem preconceitos e crueldade (ARONSON, 2002).
intelectualmente inferiores aos homens”. Nesse
A atribuição é uma forma de estereotipagem.
experimento, Goldberg (1968) pediu a certo
número de moças universitárias para que lessem Aronson (2002) escreve que, nos últimos anos,
alguns artigos e os avaliassem em termos de o fenômeno da atribuição tem sido explorado de
estilo, assunto, etc. (apud ARONSON, 2002). maneira sistemática por alguns pesquisadores
e suas maiores descobertas têm sido armadas
Para algumas estudantes, os artigos na Teoria da Atribuição que trata das regras que
apresentados eram assinados por homens; a maioria das pessoas emprega na tentativa de
para outras, os mesmos artigos apresentados inferir as causas do comportamento observado.

Crianças negras, algumas das quais com apenas
3 anos de idade, já se tinham convencido de que
ser negro não é uma coisa boa: elas rejeitavam
bonecas pretas, sentindo que bonecas brancas eram
mais bonitas e geralmente superiores (CLARK e
KENNETH, 1947, p. 302), isto sugere que as vantagens
educacionais do “separado, mas igual nunca é
igual”, pois fazem à criança das minorias saber que
ela está sendo segregada, porque há qualquer coisa
errada com ela (apud ARONSON, 2002, p. 205).

eram assinados por mulheres. As estudantes
classificaram os artigos em grau mais alto se
fossem assinados por um escritor homem, do
que quando eram assinados por uma mulher.
Ou seja, estas mulheres tinham aprendido
o seu verdadeiro lugar: consideraram o
produto do trabalho de outras mulheres como
necessariamente inferior ao dos homens:

Como uma atitude hostil ou negativa para
com determinado grupo, baseando-nos em
generalizações derivadas de informações
deformadas ou incompletas. Por exemplo:
quando dizemos que um indivíduo tem
preconceito contra negros, queremos dizer
que ele se orienta para comportar-se com
hostilidade contra negros; ele sente que, com
talvez uma ou duas exceções, todos os negros
são iguais; as características que ele dá aos
negros são totalmente incorretas ou, na melhor
das hipóteses, baseiam-se num germe de
verdade que ele zelosamente aplica ao grupo
como um todo (ARONSON, 2002, p. 179).
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As quatro causas básicas do preconceito são:
os conflitos ou as competições econômicas e
políticas; a agressão deslocada; as exigências
da personalidade; e conformismo com as
normas sociais existentes. Estas quatro
causas não se excluem elas podem atuar
todas ao mesmo tempo, mas seria melhor
determinar a importância de cada uma delas,
pois qualquer ação que recomendamos
na tentativa de reduzirmos o preconceito,
dependerá do que acreditamos ser a causa
maior do preconceito (ARONSON, 2002).

O PROFESSOR PRECONCEITUOSO
Sendo o professor, um ser humano
comum diferente apenas pela sua profissão,
de ensinar, durante sua vida sofre as
mesmas influências que os demais seres
sofrem, dos grupos a que pertence como
família, igreja, classe, raça, clube, amigos,
religião. Suas atitudes e valores vão sendo
aprendidos e seus conceitos e preconceitos
se formarão de acordo com os estereótipos
convencionais destes grupos (JERSILD, 1965):
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Um professor não pode progredir muito na
compreensão dos outros ou em ajudá-los a
auto compreender-se, a menos que ele trate de
conhecer-se a si próprio. Se não faz isto continuará
vendo seus alunos através de seus preconceitos,
distorções, necessidades, temores, desejos, impulsos
hostis não conhecidos (JERSILD, 1965, p. 135).

Muitas das atitudes do professor em relação
aos seus alunos estarão mais centradas
nestes preconceitos adquiridos ao longo de
sua vida, do que no julgamento preciso da
situação que se apresenta (JERSILD, 1965).
Por meio das técnicas utilizadas pelo
professor em sala de aula vão ficando claras as
atitudes e o conceito que ele faz da turma. Um
exemplo claro está nas interrogações orais que
são ótimas para demonstrar o seu preconceito
pelo aluno, basta que solicite, constantemente,
as respostas daquele que é o alvo da sua
rejeição, sabendo previamente que ele não
detém a resposta correta (JERSILD, 1965).

se eximindo da culpa, pois fica claro que só
não aprende aquele que não quer que não se
interesse ou é inferior ao grupo (JERSILD, 1965).
Muitos dos preconceitos dos professores,
intencionalmente ou não, vão sendo passados
para seus alunos por meio das atividades
propostas. Estes preconceitos vão se
intensificando na medida em que o negro sempre
é apresentado como uma figura detentora de
ocupação subalterna, a mulher sempre é frágil,
dócil, sem iniciativa e criatividade, o trabalho é
algo aprazível, gratificante, garantidor do status
e das necessidades básicas, a escola é uma
igreja, fora dela tudo é triste, frio e nada se
aprende, e assim por diante(JERSILD, 1965).
O racismo, desde os tempos antigos, é basicamente uma
rejeição daquela pessoa que é diferente de nós. Segundo
o historiador Heródoto, os antigos egípcios evitavam a
companhia de pessoas de rosto claro e cabelos ruivos,
como alguns gregos, por considerá-las maléficas; os
persas por sua vez, consideravam-se absolutamente
superiores ao resto da humanidade (LOPES, 2007, p. 18).

Quanto mais o professor perguntar e
menos o aluno responder, fica público
que ele não é culpado do sentimento de
desdém que nutre por este aprendiz, pois
todos vêem que ele nunca sabe nada e o
prêmio, o respeito, o sorriso e o amor desta
poderosa pessoa só vão para os alunos
estudiosos, ativos, espertos que respondem
corretamente às questões (JERSILD, 1965).
Os outros alunos, que estão acostumados
com o processo competitivo, certamente irão
caçoar e ridicularizar o colega que gagueja
e não responde, especialmente será
considerado “burro”, um rejeitado, um
fraco, um perdedor, e deste ninguém
quer ser amigo, muito menos andar
junto ou oferecer sua colaboração
paras resolver problemas, estudar
em conjunto, esclarecer dúvidas, etc.
Assim sendo, o professor vai solidificando
os grupos existentes na sala de aula,
perpetuando a desigualdade, impedindo
a aprendizagem uniforme e habilmente
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No livro de Umberto Eco e Marisa Bonazzi
(1998) vamos encontrar bem claro, na citação
que se segue, um destes conceitos que se
passa ao aluno em pequenos textos didáticos:
A professora é uma fada! Abre a mente de seus
pequenos alunos, educa seus corações, guia
as suas mãos. O seu olhar é mais luminoso
do que o sol, a sua voz é mais vivo do que
a música. Ora! Como é possível apresentar
a professora como sendo uma fada, um ser
imaginário e bom se, na maioria das vezes, a
professora é ranzinza, nem sempre bonita, sua
voz raramente é suave, sua proposta de trabalho
nem sempre motivadora e seu tratamento
desigual? (ECO e BONAZZI, 1998, p. 85).

Para Lima (2007, p. 63) quando referimonos à desigualdade racial “não entendemos
raça no sentido biológico, e sim segundo o
ponto de vista dos movimentos negros, em
que militam pessoas que lutam contra todo e
qualquer tipo de discriminação associada à
cor da pele”; raça é entendida, portanto, no
seu sentido histórico-social, de modo que,
quando adotamos os termos raça e racial,
estamos nos referindo aos segmentos da
população negra de ascendência africana.

Na visão de Gomes (2005) o racismo
está
relacionado
ao
comportamento
de abominação ou ódio de indivíduos
que pertencem a raças distintas. Sendo
Muito embora se queira apresentar à também considerado o fato de ser existir,
criança a realidade das diferenças étnicas, no imaginário de alguns indivíduos, grupos
o uso preguiçoso e continuado de modelos classificados inferiores e outros superiores.
ultrapassados leva, de texto para texto, a sua
conotação pejorativa, e de forma alguma,
ajuda na compreensão da realidade de
O racismo é uma ilusão de superioridade.
um povo tão diferente, graças a costumes,
O racista se acha superior àquele a quem
condições geográficas e miscigenação
se compara: ele nasceu pra mandar e
como
o
nosso
(BONAZZI,
1998).
o outro, visto como inferior a ele, para
obedecer. O racismo, então, é antes de
tudo é uma expressão de desprezo por uma
pessoa. Às vezes não por causa de suas
características, mas por aquela pessoa
pertencer a outro grupo (LOPES, 2007, p. 20)

Explicando sobre o que é raça, Guimarães
(2003) diz tratar-se de uma ideia não científica,
inteiramente teológica, que no Brasil, nos
Estados Unidos e em outros lugares justificou
a escravidão. Para explicar o conceito de
raça, Guimarães (2003) faz uma separação
de conceitos dividindo-os entre analíticos
e nativos, para possibilitar uma análise de
A inconsciência que domina o trabalho
um determinado fenômeno, explicando que: docente faz com que a semente do racismo
se insinue, difundindo o desprezo pelos
Um conceito analítico ou categoria analítica é o que
permite a análise de um determinado conjunto de menos favorecidos, pelos elementos de
fenômenos, e faz sentido apenas no corpo de uma outras raças e pelos habitantes das áreas
teoria. Quando falamos de conceito nativo, ao contrário, mais subdesenvolvidas do nosso País.
é porque estamos trabalhando com uma categoria
que tem sentido no mundo prático, efetivo. Ou seja,
possui um sentido histórico, um sentido específico
para um determinado grupo humano. A verdade é que
qualquer conceito, seja analítico, seja nativo, só faz
sentido no contexto ou de uma teoria específica ou de
um momento específico (GUIMARÃES 2003, p. 95).
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O preconceito do professor acerca do
aluno fará, muitas vezes, com que aquele
tenha uma baixa expectativa em relação ao
Todo o processo de ensinar e aprender sucesso escolar deste, induzindo o aluno
supõe a presença de, no mínimo, três a enviesar seu desempenho e manter-se
elementos: o professor, o aluno e o assunto. em níveis indesejáveis de aproveitamento:
Este professor e este aluno estabelecem tal
integração, ficando submetidos a interações
A expectativa do professor afeta não só
psicológicas recíprocas que, muitas vezes,
modificam-nos profundamente. O professor as realizações escolares do aluno, como
nem sempre percebe seus preconceitos em seu desempenho intelectual, por isso vêm
relação ao aluno, pois a relação preconceituosa aumentando o interesse em determinar a
vai se estabelecendo não pela pessoa do influência dos fatores não intelectuais sobre
aluno, mas pelas lembranças que este lhe o rendimento da aprendizagem (BALLACHEY,
suscita; podendo ser da infância, de um filho 1999).
perdido, de um desejo que a vida não lhe
O professor, como os demais seres, vai
deu, de uma religião, de uma raça assim, sua
relação com o aluno, muitas vezes, estará formando os preconceitos na busca da
mais centrada nestes preconceitos do que solução dos problemas que satisfaça suas
no julgamento preciso da situação que se necessidades e vai externando-os através
apresenta (SOUZA, MOTTA, 2007, p. 42); dos contatos que têm com os demais
seres com que convive e, especialmente,
O Brasil é um país rico em diversidade étnica com seus alunos (BALLACHEY, 1999).

A RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO
CONTRA O PRECONCEITO

e cultural. Coexistem no país culturas singulares
ligadas à identidade de origens de diferentes
grupos étnicos e culturais. [...] Encontram-se
diferentes características regionais, maneiras
diferenciadas de apreensão do mundo, formas
diversas de organização social, multiplicidade
de modos de relação com a natureza, de
vivência com o sagrado e de sua relação com
o profano (SOUZA, MOTTA, 2007, p. 42).

Atitudes e os preconceitos podem se
apresentar na relação professor-aluno, uma
vez que ao enfrentar vários problemas, na
tentativa de satisfazer suas necessidades,
o indivíduo desenvolve atitudes. O papel
das necessidades no desenvolvimento das
atitudes se revela claramente no caso de
um tipo socialmente importante de atitude,
o preconceito (BALLACHEY, 1999, p. 209).

Se considerarmos que a percepção feita
pela pessoa de si mesma, está diretamente
relacionada à maneira pela qual obtém esse
conhecimento e a formação da sua auto-imagem;
sua percepção também estará muito ligada ao
modo como é percebida e julgada
dentro do grupo que convive
então a ação do grupo inibe
por vezes esta percepção que a
pessoa tem de si, não deixando
transparecer claramente os
sentimentos que permeiam
suas relações (SOUZA,
MOTTA, 2007, p. 42).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fazendo uma análise sobre os itens desenvolvidos no artigo e por meio das bibliografias
pesquisadas observa-se que a sociedade brasileira é constituída por diferentes grupos étnicoraciais que a caracterizam, em termos culturais, como uma das mais ricas do mundo. Por outro
lado encontra-se na história brasileira desde os tempos mais remotos considerando os mais de
500 anos de descobrimento a discriminação, o racismo e o preconceito presentes no cotidiano
populacional afrodescendente, o qual se reflete, sobretudo, na vida daqueles desprestigiados
social e economicamente.
Considerando-se o currículo como o mais importante artefato sociocultural, influenciador na
ordem mundial na perspectiva antirracista que serve a minoria como aliado na mudança da
sociedade racista brasileira. Pode-se dizer que a filosofia esta diretamente ligada à educação de
forma a um redimensionamento desta problemática. A linguagem ganha outro estatuto, tornandose necessário criar a filosofia da linguagem como um dos ramos específicos da investigação
filosófica. Contudo, o pensamento contemporâneo não aborda esta questão de maneira unitária;
ao contrário, assistimos uma proliferação de teorias e métodos de abordagem deste problema.
Observa-se haver a necessidade de que as escolas tenham identidade como instituições de
educação de jovens e que essa identidade seja diversificada em função das características
do meio social e da clientela. Diversidade, no entanto, não se confunde com fragmentação,
muito ao contrário. Inspirada nos ideais da justiça, a diversidade reconhece que para alcançar
a igualdade, não bastam oportunidades iguais. É necessário também tratamento diferenciado.
Conclui-se que o racismo pode ser considerado como um dos principais fatores de injustiça social
da sociedade brasileira podendo ser visto como chave no entendimento sobre as desigualdades
sociais que ainda assolam no Brasil. As relações entre brancos e negros foram configurados na
sociedade brasileira, levando em consideração as antigas teorias raciais formuladas; a afirmação
de uma relação de diferenças entre os povos; os encontros raciais construídos nessas relações
de poder; a persuasão da religião na manutenção do racismo, e, a forma como a sociedade
reproduz essa ideologia da supremacia branca.
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Lei Federal n. 10.639/03. ed. Brasília: SECAD/
MEC, 2005, p. 39-62.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E
DAS BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO:Esse artigo mostra a importância brincar para o desenvolvimento integral da criança, a forma
como essas brincadeiras ajudam nos aspectos cognitivos, social e pessoal da criança, uma vez que a
mesma está em constante fase de crescimento agindo, interagindo e transformando o mundo, dessa
forma e fundamental que a criança aprenda a brincar pois é através dessas interações que a criança
desenvolve, constrói pensamentos e aprende a lidar com a realidade através do mundo da fantasia e
do faz de conta.

Palavras-chaves: Brinquedos; Brincadeiras; Jogos, Interações, Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

C

ompreendemos que é durante a infância que ocorrem interações entre o mundo e o
meio em que a criança vive e que isso tem um aprendizado significativo; a infância é
conhecida como uma etapa das brincadeiras, do lúdico e do faz de conta e é nessa
etapa que a criança aprende brincando.
A educação infantil por sua vez tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança é
nessa etapa que elas descobrem novo valores, costumes, e sentimentos é nessa fase também
que se desenvolve a autonomia, a identidade e a interação com outras com outras crianças e
com outros adultos.
O brincar auxilia na aprendizagem, fazendo com que as crianças criem conceitos, ideias, em
que elas possam construir, explorar e reinventar seus saberes. É através dos jogos e das interações que elas constroem suas culturas infantis.
Atividades lúdicas são aquelas que promovem a imaginação e, principalmente, as transformações do sujeito em relação ao seu objeto de aprendizagem. O caráter de integração e interação
contido nas atividades lúdicas fez com que a Educação Infantil utilize constantemente essas atividades para integrar o conhecimento com uma ação prática das nossas crianças.
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O JOGO E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA Voltando à questão do jogo, Piaget ilustra
muito bem o seu caráter abrangente e
A APRENDIZAGEM
imaginativo:

Desde os primeiros anos de vida, os jogos
e as brincadeiras são nossos mediadores na
relação com o mundo. Desde o chocalho ao
videogame, aprendemos a nos relacionar, com
o mundo por meio dos jogos e brincadeiras.
Por esse motivo os jogos têm um papel de
destaque na educação infantil, pois eles são a
base do desenvolvimento do cognitivo e afetivo
do ser humano (WINNICOTT, 1975).
Os jogos têm um fator magico em relação
as crianças pois elas sempre estão dispostas
a brincar e aprender algo novo esse é sem
dúvida um dos fatores mais importantes que
os jogos exercem, a motivação, gerando mais
participação e interação das crianças com o
professor e com os demais colegas de sala
(WINNICOTT, 1975).
Existem muitas teorias sobre os jogos, porém
pesquisas científicas começaram apenas no
século XIX, a partir das pesquisas evolucionistas
e desenvolvimentistas, que passaram a estudar
o jogo infantil. O psicólogo norte-americano
Stanley Hall defendia então a ideia de que
o jogo infantil recapitula toda a história do
pensamento humano. Mais adiante, o jogo foi
enfatizado como um modo de preservação
dos costumes infantis. Ao acompanharmos a
evolução das pesquisas sobre o jogo, o brincar
e o brinquedo no universo infantil, encontramos
os fascinantes pensamentos de Piaget e
Vygotsky.
Na releitura desses autores, encontramos
muitos fatores que aproximam um do outro, e
isso desmistifica a ideia de que temos de seguir
uma linha na Educação. O educador segue a
evolução social e cultural de sua comunidade e
do mundo e deve utilizar todas as ferramentas e
ideias disponíveis para aprender e ensinar, para
tornar sua sala de aula o lugar mais encantador.
Queremos a escola do encantamento, na qual
todos se sintam incluídos. Nós, educadores,
somos ao mesmo tempo Piaget, Skinner,
Rogers, Freud e Vygotsky, entre outros.
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Quando brinca, a criança assimila o mundo
à sua maneira, sem compromisso com a
realidade, pois sua interação com o objeto não
depende da natureza do objeto, mas da função
que a criança lhe atribui (PIAGET, 1971, p. 97).
Quando propomos um jogo, além dos
objetivos cognitivos a serem alcançados,
esperamos que as crianças sejam capazes de:
respeitar limites – desenvolver hábitos e atitudes,
respeitar o outro, melhorar o comportamento
social, trabalhar a competição como parte e
não como essência do jogo (saber perder e
ganhar); socializar – aprender a viver e conviver
em sociedade, criando vínculos verdadeiros
com os colegas, ampliando o sentimento de
grupo, gerando um ambiente de colaboração
e cooperação, promovendo relações de
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confiança entre todos os aprendentes; criar e
explorar a criatividade – o jogo proporciona
o desenvolvimento do pensamento criativo
e do pensamento divergente, gerados pela
criatividade, e desse modo nossos alunos
podem inovar e descobrir formas para se
relacionarem com a aprendizagem; interagir –
criar uma real interação envolvendo o sujeito e
o objeto de aprendizagem, de forma alegre e
lúdica, gerando vetores em todos os sentidos;
aprender a pesquisar (aprender a aprender)
– desenvolver nos aprendentes o gosto pela
busca, pela iniciativa e pela tomada de decisões
(PIAGET, 1971, p. 97).

Jogos sensitivos- Os jogos sensitivos são
atividades de relaxamento, ioga e massagem
esse tipo de jogo é mais valorizado pela
comunidade oriental e ela tem surtido efeitos
positivos não só para as crianças, mas também
aos adultos.
Jogos recreativos e brincadeiras- Esses
jogos são mais conhecidos e praticados pelas
crianças no nosso cotidiano são aqueles
mediados por objetos reais ou imaginários,
feitos em grupos ou individualmente, o nome
recreativo vem do caráter de lúdico e livre,
estes jogos possibilitam as crianças vivências
alegres e descontraídas. E por fim temos:

OS TIPOS DE JOGOS
Jogos desportivos- O futebol é o mais
Conhecer os tipos de jogos, suas estruturas conhecido entre eles. Os jogos desportivos
e as diferenças que existem entre eles são fazem parte do nosso universo cultural, vôlei,
essenciais para um bom planejamento do basquete, corridas etc.
objetivo que desejamos alcançar com as
Precisamos incluir jogos de todo tipo em
crianças (FRIEDMANN, 2012).
nosso ambiente escolar para valorizarmos
Podemos classificar os jogos em cinco todas as habilidades e competências de nossas
crianças. Se soubermos tirar o melhor de cada
grupos:
Jogos artísticos- São jogos que operam com uma dessas atividades e jogos, certamente
as competências artísticas onde se destacam poderemos utilizá-los a todo momento com
as crianças, associando o desenvolvimento
e se dividem em três partes as:
Artes plásticas: desenhos, gravuras, recortes, cognitivo às atividades lúdicas (FRIEDMANN,
colagens, maquetes, móbiles, trabalhos com 2012).
tinta, massinha de modelar, dobraduras,
Segundo Teixeira (1999):
máscaras etc.
Ensinar é uma arte e, como tal, não é algo
Atividades teatrais: Jogos dramáticos, que se aprende apenas em livros, nem na
escola, mas, praticamente, vivendo. Como é
fantoches, mímicas, teatros de sombras etc.
Atividades
musicais:
ritmos,
cantos, uma arte, já em parte científica, envolve muitos
conhecimentos especializados e técnicos, além
composições, coral, composição etc.
Jogos expressivos- São as atividades que de uma inevitável visão geral da sociedade.
valorizam a expressão corporal e sensitiva, que Deste modo, é uma filosofia, uma ciência, uma
valorizam o ser humano e sua expressão de técnica inspirada pelo sentimento que dá à
forma mais ampla, são jogos cujo aqueles que arte seu poder de comunicação e comunhão
não podem existir sem que a expressão seja (TEIXEIRA, 1999).
sua habilidade mais importante um exemplo
desse tipo de jogos são a dança em todos
seus gêneros e épocas, ritmo movimento.
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TEORIAS SOBRE A IMPORT NCIA DO equilibrações causadas por mudanças internas
do indivíduo ou do ambiente. O equilíbrio
BRINCAR
Froebel (1782-1852) dá uma acentuada
importância à criança, a seus interesses
e atividades e valoriza sua liberdade de
expressão que por meios de brincadeiras livres
e espontâneas, que segundo ele devem ser
realizadas em cooperação com os outros, em
trabalhos em de que todos participem. Entende
que é por meio do brinquedo que a criança
adquire a primeira representação do mundo
(KISHIMOTO, 1998).
Wallon (1879-1962) defende que o brincar e
o brinquedo participam, juntos, na estruturação
do Eu e na aprendizagem da própria vida,
no desenvolvimento afetivo, motor, intelectual
e social. O brinquedo é visto como um meio
que possibilita à criança conhecer e analisar
o mundo e construir sua personalidade. A
organização do espaço e a disponibilização
do material são elementos fundamentais para
que a fluidez das emoções e do pensamento
aconteçam para o desenvolvimento integral da
pessoa (KISHIMOTO, 1998).
Vygotsky (1896-1929) aponta o brincar
como meio para criar situações simbólicas
predominantes na primeira infância e
que configuram o desenvolvimento dos
processos psicológicos e a inserção social
e cultural da criança. O brincar assume uma
função fundamental no desenvolvimento
do comportamento infantil pela criação da
situação imaginária, considerando que o que
passa despercebido na vida da criança tornase regra de comportamento na brincadeira
(KISHIMOTO, 1998).
Piaget (1896-1980) se fundamenta na ideia
da criança pesquisadora/exploradora, que
constrói o seu conhecimento pela experiência.
Dá ênfase ao processo de interação indivíduo/
ambiente, procurando compreender os
mecanismos mentais que o indivíduo utiliza para
captar o mundo. O desenvolvimento cognitivo
individual se dá por constantes desequilíbrios e

ocorre por assimilação, ou seja, o indivíduo
as estruturas que já tem para entender as
demandas, ou por acomodação, isto é,
modificam-se as estruturas internas com a nova
situação. Entende a criança como “sujeito”,
atribui importância aos processos internos sem
os quais o ambiente se torna ineficaz. Rejeita
a concepção meramente “acumuladora” da
aprendizagem: esta é produzida não por
meio de sequências ordenadas em cada
capacidade, mas de conexões esquemas
mentais (KISHIMOTO, 1998).
Ainda segundo um artigo de Drielle Rodrigues
Pereira e Benedita Severiana Sousa (2001);
Sabemos que a criança aprende brincando,
os educadores sabendo disso deverão se utilizar
da presença de jogos e brincadeiras em sua
prática pedagógica como recurso no processo
de aprendizagem, pois esses recursos ajudam
a ensinar conteúdos de uma forma prazerosa.
Desse modo, a criança aprende como ela gosta
de uma forma prazerosa para ela e, portanto,
eficiente.
Acreditamos que brincando a criança aprende,
se socializa, assimila regras, integra-se ao
grupo, aprende a dividir, a competir, a cumprir
regras. Sabendo disso a escola pode valerse do uso de materiais concretos e de jogos
e brincadeiras para facilitar a aprendizagem
e tornar as aulas mais agradáveis e eficazes.
Ao brincar as crianças revivem situações e
acontecimentos do seu dia a dia e consegue
entendê-los, e ao brincar elas são estimuladas
a perceber e explorarem o espaço em que
ela está inserida e criar formas de representálos através de sua imaginação. O brincar é
fundamental para o desenvolvimento infantil da
criança, já que é uma atividade sociocultural,
impregnada de valores, hábitos e normas que
refletem o modo de agir e pensar de um grupo
social (SOUSA, 2001).

757

Revista Educar FCE - 27 ª Edição - Fevereiro/ 2020

Para Lopes, (2005, p. 35) “o jogo para a
criança é o exercício, e a preparação para
a vida adulta”. De acordo com as ideias da
autora, a criança aprende brincando, ela
afirma que o jogo para criança é o exercício
que a faz desenvolver suas potencialidades. A
autora ainda nos diz que enquanto a criança
está simplesmente brincando incorpora
valores, conceitos e conteúdos. Dessa forma,
percebemos que enquanto a criança brinca,
ela vai incorporar valores, pois o brincar é uma
atividade sociocultural impregnada de valores
culturais, sociais dentre outros, e ao brincar
a criança aprende conceitos e conteúdos de
uma forma bem mais prazerosa e da maneira
que ela gosta (Lopes, 2005).

ele inicialmente o brinquedo, o espectador
ativo e depois o real parceiro. Ela aprende, a
compreender, dominar e depois produzir uma
situação específica distinta de outras situações
(WALLON, 2004.P.98)

Para Kishimoto:
“o uso do brinquedo/jogo educativo com
fins pedagógicos remete-nos para a relevância
desse instrumento para situações de ensinoaprendizagem e de desenvolvimento infantil.
Se considerarmos que a criança pré-escolar
aprende de modo intuitivo adquire noções
espontâneas, em processos interativos,
envolvendo o ser humano inteiro com
cognições, afetivas, corpo e interações sociais,
o brinquedo desempenha um papel de grande
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES DE relevância para desenvolvê-la” (KISHIMOTO,
AUTORES RENOMADOS SOBRE OS 1997. P.36).

JOGOS E BRINCADEIRAS

A teoria de Adriana Friedmann (1996) aponta
Vygotsky (1997) afirma que para a criança que de vários livros relacionados com o
com menos de 3 anos, o brinquedo é coisa universo da criança e do brincar, afirma:
muito séria, pois ela não separa a situação
[...] Quando se afirma que este tem a ver
imaginária da real. Já na idade escolar, o
brincar torna-se uma forma de atividade mais com as tradições popular não se pode cair na
limitada que preenche um papel específico em ideia de que este seja sobrevivência intocada,
seu desenvolvimento, tendo um significado que somente foi criativo e dinâmico no lugar e
diferente do que tem para uma criança em no grupo onde originou: em qualquer cultura,
tudo é movimento. O ser humano faz, refaz,
idade pré-escolar (VYGOTSKY, 1997. p. 62)
inova, recupera, retomo o antigo e a tradição
inova novamente, incorporando o velho no
Piaget diz;
[...] a fase de zero a dois (0 a 2) anos, a criança novo e transforma um como poder do outro
conquista o mundo por meio da percepção e (FRIEDMANN, 1996. p. 40).
dos movimentos, o recém-nascido reduz-se ao
Friedmann contempla as três formas de
exercício dos reflexos. O seu desenvolvimento
é acelerado dando suporte para as suas novas jogo de acordo com a teoria de Piaget, tais
18 habilidades motoras como, por exemplo: formas são baseadas nas estruturas mentais, a
pegar, andar, olhar, apontar entre outros. Ao primeira forma é o:
decorrer deste estágio, os reflexos podem ser
Jogos de Exercício Sensório motor progressivamente substituídos pelos esquemas
e somados aos símbolos lúdicos”. (PIAGET, Caracteriza a etapa que vai do nascimento
até o aparecimento da linguagem, apesar de
1973, p.89).
aparecerem durante toda a infância O jogo
surge primeiro, sob a forma de exercícios
Wallon destaca que:
(...) o adulto batizou de brincadeira todos os simples cuja finalidade é o próprio prazer do
comportamentos de descoberta da criança. funcionamento. Esses exercícios caracterizamOs adultos brincam com as crianças e é se pela repetição de gestos e de movimentos
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simples e têm valor exploratório. Dentro desta
categoria podemos destacar os seguintes
jogos: sonoro, visual, tátil, olfativo, gustativo,
motor e de manipulação (FRIEDMANN , 1995,
p. 56).
Para exemplificar os jogos de exercício
sensórios motores que são trabalhados na
educação infantil citaram as músicas como
meio de estimular a audição, as mini bolas
para o tato, as refeições para o paladar e
as brincadeiras com as bolas grandes para
aprimorar o desenvolvimento físico-motor
Segundo Friedmann (1995) a segunda forma
é o:
Jogo Simbólico - Entre os dois e os seis anos
a tendência lúdica predominante se manifesta
sob a forma de jogo simbólico. Nesta categoria
o jogo pode ser de ficção ou de imitação,
tanta no que diz respeito à transformação de
objetos quanto ao desempenho de papéis. A
função do jogo simbólico consiste em assimilar
a realidade. É através do faz-de-conta que a
criança realiza sonhos e fantasias, revela
conflitos interiores, medos e angústias, aliviando
tensões e frustrações. O jogo simbólico é
também um meio de autoexpressão: ao
reproduzir os diferentes papéis (de pai, mãe,
professor, aluno etc.), a criança imita situações
da vida real. Nele, aquele que brinca dá novos
significados aos objetos, às pessoas, às ações,
aos fatos etc., inspirando-se em semelhanças
mais ou menos fiéis às representadas. Dentro
desta categoria destacam-se os jogos de fazde-conta, de papéis e de representação (estas
denominações variam de um autor para outro),
(FRIEDMANN, 1995, p. 56).

Jogos de Regras - Começam a se manifestar
entre os quatro e sete anos e se desenvolvem
entre os sete e os doze anos. Aos sete anos a
criança deixa o jogo egocêntrico, substituindo-o
por uma atividade mais socializada onde as
regras têm uma aplicação efetiva e na qual as
relações de cooperação entre os jogadores
são fundamentais. No adulto, o jogo de regras
subsiste e se desenvolve durante toda a vida
por ser a atividade lúdica do ser socializado. Há
dois casos de regras: - regras transmitidas - nos
jogos que se tomam institucionais, diferentes
realidades sociais, se impõem por pressão de
sucessivas gerações (jogo de bolinha de gude,
por exemplo); - regras espontâneas - vêm da
socialização dos jogos de exercício simples ou
dos jogos simbólicos. São jogos de regras de
natureza contratual e momentânea. Os jogos
de regras são combinações sensório motoras
(corridas, jogos de bola) ou intelectuais (cartas,
xadrez) com competição dos indivíduos e
regulamentados por um código transmitido
de geração a geração, ou por acordos
momentâneos (FRIEDMANN, 1995, p. 56).

O teatro, os contos, as fábula são elementos
para se trabalhar os jogos simbólicos, pois é
nesta fase a criança exterioriza todos os seus
sentimentos, elas imitam as situações que são
vivenciadas no seu dia-a-dia. A imaginação é
fundamental para a realização destes jogos.
Para a autora Adriana Friedmann a terceira
forma é o:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O bom do brincar é que, às vezes, somos vencedores e, outras perdedores. Então na verdade,
todos acabamos ganhando.
O brincar envolve, prazer, dificuldade, diversão, aprendizado e espontaneidade por parte das
crianças e de nós como adultos mediadores dessas culturas infantis.
Devemos reaprender a brincar conosco e com os outros, devemos brincar com nossa
imaginação, nossa criatividade, com nossa intuição e nosso conhecimento, assim descobriremos
as linguagens do lúdico para nos comunicarmos e nos expressarmos com as crianças.
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