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EDITORIAL
O PROFESSOR NO MUNDO PÓS-PANDEMIA
Nos tempos de pandemia, em que nos encontramos, o papel do professor
volta a ser objeto de discussão. Da noite para o dia, é como se um
holofote fosse colocado sobre esse profissional. Repentinamente, pais,
alunos, escolas e toda a comunidade são obrigados a reconhecer o papel
insubstituível exercido por essa peça fundamental do processo educacional.
Subitamente, os ensinamentos de Lev Vygotsky (1896-1934), proferidos há CONSELHO EDITORIAL
Márcia Donizete Leite Oliveira
cerca de 100 anos, tornam-se mais atuais do que nunca. Para o psicólogo Cláudia Regina Esteves
bielo-russo, o desenvolvimento intelectual do ser humano se dá por meio Ivan César Rocha Pereira
da aprendizagem adquirida nas relações sociais. Desse entendimento, Paulo Malvestio Mantovan
originou-se a corrente pedagógica conhecida como socioconstrutivismo Rodrigo Leite da Silva
Maria Virgínia de Figueiredo
ou sociointeracionismo. Portanto, o que nos interessa do raciocínio desse Pereira do Couto Rosa
pensador é a ideia de que o professor assume uma função crucial no
processo de aprendizagem. Essa convicção parece ter sido abalada com o EDITOR-CHEFE
florescimento da Educação a Distância (EaD). Porém, esse foi, sem dúvida, Márcia Donizete Leite Oliveira
um raciocínio equivocado e que, só agora, em meio ao isolamento social REVISÃO E NORMALIZAÇÃO
imposto pela propagação da covid-19, está sendo esclarecido de maneira DE TEXTOS
Márcia Donizete Leite Oliveira
mais adequada.
Vemos, assim, que o professor, por meio de depoimentos e manifestações Rodrigo Leite da Silva
vindas de pais e alunos, passa a desfrutar do reconhecimento que havia PROGRAMAÇÃO VISUAL E
sido esmaecido ao longo da história, seja por questões financeiras, seja DIAGRAMAÇÃO
pela falta de prestígio atrelada a essa profissão. Felizmente, como uma Marcelo Souza da Silva
consequência saudável do sofrimento mundial a que estamos todos
PROJETO GRÁFICO
submetidos, a docência surge com novo vigor aos olhos da sociedade e aos Marcelo Souza da Silva
nossos próprios olhos, como profissionais da educação. Revestidos dessa
aura de responsabilidade social, que possamos, então, exercer nossas COPYRIGTH
funções levando em consideração o verdadeiro impacto que causamos na REVISTA EDUCAR FCE
ISSN 2447-7931
vida e na trajetória de cada um dos alunos que chegam até nós ou que, de Faculdade Campos Elíseos
alguma forma, cruzam nossos caminhos.
(ABRIL, 2020) - SP
Uma postura adequada à atitude responsiva exigida pela posição que
ocupamos implicaria considerar os seguintes fatores: o compromisso com Publicação Mensal e
multidisciplinar vinculada
o outro, o protagonismo na história (tanto nosso, como de nosso aluno) à Faculdade Campos Elíseos.
e o otimismo. Cientes do nosso papel, devemos assumir o compromisso
de nos empenhar para que a aprendizagem do nosso aluno seja eficaz, o Os artigos assinados são de
que implicaria necessariamente um abandono do nosso narcisismo e de responsabilidade exclusiva
dos autores e não expressam,
preocupações exageradas apenas com os nossos ganhos pessoais nesse necessariamente, a opinião do
processo. Como diretores de uma performance com potencial para mudar Conselho Editorial.
o mundo, devemos defender, com toda força, o protagonismo do nosso
aprendiz no curso de sua história; para isso devemos restaurar, ou até É permitida a reprodução total, ou
parcial dos artigos desta Revista,
mesmo construir, nele a autoconfiança. Essa postura permite-nos livrar da desde que citada a fonte.
vitimização que tantas vezes nos assola.
Por fim, convictos de que seremos um modelo para o nosso aluno, isto é,
seremos para ele objeto de emulação, resta-nos agir sempre com otimismo
e confiança; dessa maneira, seremos capazes de lhe restituir a esperança
e o ajudar a ter forças suficientes para acreditar que o mundo pode e será
diferente por meio de sua atuação corajosa.
Esta é, portanto, nossa visão acalentadora do mundo pós-pandemia, onde
haverá espaço para a assunção de um profissional que finalmente saberá e
poderá ocupar o seu imprescindível lugar: o de professor.

Dra. Maria Flávia Figueiredo
Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Linguística da Universidade de Franca.
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8

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

MAGNÓLIA ANDRADE SANTOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 905

PLURALIDADE CULTURAL E DIVERSIDADE NA ESCOLA: OS DIFERENTES CONTEXTOS DAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

MÁRCIA BATISTA GIMENES. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 916

A EDUCAÇÃO EM ARTES NO BRASIL

MARCIA SILVÉRIO PEREIRA SETE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 926

A ESSENCIALIDADE DO ENSINO ELEMENTAR DO DIREITO PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BÁSICA

MARCOS VALÉRIO RUIZ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 936

AS NOVAS TECNOLOGIAS E O PROCESSO DE FORMAÇÃO
EDUCACIONAL

MARIA ALDAIR GOMES NERI SILVA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 947

MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS E O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

MARIA APARECIDA DIAS PINN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 957

ARTES VISUAIS & EDUCAÇÃO INFANTIL: A RELEVÂNCIA DO DESENHO

MARIA JOSÉ COSTA FERNANDES. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 970

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E AFETIVIDADE

MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 984

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO DO AUTISTA

MARIA SOLANGE DE SOUZA LIMA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 997

ATIVIDADES PSICOMOTORAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM ÊNFASE NA INCLUSÃO

MARILSA MENDES DO VAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1007

A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM ORAL NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

MICHELLE DOS SANTOS GUIMARÃES FERREIRA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1018

A DESCOBERTA DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

MICHELLE MARTINS DE SOUZA GANDEN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1028

O MACHISMO NA LITERATURA DRUMMONDIANA

MÔNICA PINHEIRO VASCONCELOS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1040

A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO MIRIM PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

NATANAEL PEREIRA DE AGUIAR. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1050

A LUDICIDADE NA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

NATIELE CAVALCANTI DE LIMA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1060

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: AÇÕES EDUCACIONAIS PARA A PRESERVAÇÃO DA VIDA

NEIDE MARIA DA LUZ SANTOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1073

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A UTILIZAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS: CONSIDERAÇÕES A
RESPEITO DA PRÁTICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO PAULO

NEILA SOUZA RODRIGUES AMARO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1084

BRINCAR, JOGAR, CRIAR E INVENTAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRIBUIÇÕES DA
LUDOPEDAGOGIA

NEULI MARIA TENÓRIO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1096

RECICLANDO NA ESCOLA: PROPOSTAS DE TRABALHO

PRISCILA CHAGAS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1106
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JOGOS E SUAS CONDUTAS ATRAVÉS
DA VISÃO DO PROFESSOR

RESUMO: O presente artigo traz algumas considerações acerca do uso do brinquedo (como
função educativa) com fins pedagógicos e remete-nos para a relevância desse instrumento
nas situações de ensino-aprendizagem e do 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 suas cognições, afetividades, corpo e interações sociais, o brinquedo desempenha um papel de grande relevância para desenvolvê-la.
Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo professor com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. Para o embasamento teórico
deste artigo foram realizadas pesquisas bibliográficas qualitativas acerca do tema abordado.

Palavras-chave: Jogo; Professor; Educação.
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INTRODUÇÃO

P

esquisas realizadas por Kishimoto (2003), evidenciam que ao assumir a função lúdica e
educativa o professor deve ter como visão:
Função Lúdica: o brinquedo propicia diversão, prazer e até desprazer, quando escolhido voluntariamente;
Função educativa: o brinquedo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber,
seus conhecimentos e sua apreensão do mundo.
O uso do brinquedo (função educativa) com fins pedagógicos remete-nos para a relevância
desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem 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 suas cognições, afetividade, corpo e interações sociais, o brinquedo desempenha um papel de grande relevância
para desenvolvê-la.
Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo professor com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa.
Desde que mantidas as condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da
criança para brincar, o educador está potencializando as situações de aprendizagem. Utilizar o
jogo na educação infantil significa levar para o campo do ensino-aprendizagem para a construção do conhecimento.
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, a importância
dessa modalidade.
Justifica-se pela aquisição do símbolo no qual altera o significado do objeto, da situação, cria
novos significados e desenvolve a função simbólica, o elemento que garante a racionalidade ao
ser humano, também é necessário considerar tanto a fala como a ação da criança que revelam
complicadas relações.
São as contribuições da psicologia sócio interacionista que estabelece o papel do jogo na
escola de educação infantil e que está impregnado de conteúdos culturais e que os sujeitos ao
tomar contato com eles.
Portanto, fazem-no por meio de conhecimentos adquiridos socialmente aprendendo e desenvolvendo estruturas cognitivas, permitindo-lhes novos elementos para aprender os conhecimentos futuros.
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Por isso, parte-se do pressuposto de que
brincando a criança ordena o mundo a sua
volta, assimilando experiências, informações e
A criança experimenta, assim, situações de sobretudo incorporando atividades e valores.
faz-de-conta ao jogo regrado pela lógica (VYHá também uma dúvida que paira em torGOTSKY, 1984) e na maioria das situações, o
no do jogo. É o fato de condutas semelhanprazer como distintivo do jogo.
tes apresentarem jogo e não jogo e com essa
Há casos em que o desprazer é o elemento conduta nem sempre o professor identificar
que caracteriza e nem sempre o jogo possui um jogo, uma vez que se pode manifestar um
essa característica porque, em certos casos, comportamento que, externamente, tem a sehá esforço e desprezar na busca do objetivo melhança de jogo sem que esteja presente a
motivação para o lúdico.
da brincadeira.

JOGOS E SUAS CONDUTAS COM A
VISÃO DO PROFESSOR

E, como salienta Seber (1995):
A criança se empenha durante o brincar da
mesma maneira que se esforça para aprender
a andar, a falar, a se desinibir, a comer. Esse
esforço é tão intenso que, às vezes, ela fica
concentrada na atividade e em escuta quando
alguém a chama. Essa mobilização presente
nas condutas, lúdicas, por si só, deveria servir-nos como indicativo a respeito da importância
que elas têm para as próprias crianças (SEBER, 1995, p.53).

Cada dia na vida de uma criança é cheio de
atividades e de novas situações de aprendizagem, a criança aprende vivendo, experimentando, fazendo descobertas, agindo, construindo
seu conhecimento a partir da leitura que faz do
mundo, ou seja, de sua realidade:

Segundo Seber (1995), quando se observar uma criança brincando, pode-se notar que
qualquer objeto em função da utilização feita
pela criança torna-se um brinquedo. O educador precisa estar preparado para utilizar todos
os tipos de brincadeiras e todos os materiais
que dispõe para ter uma gama maior de estratégias a sua disposição.
Utilizando muitas vezes os jogos e brincadeiras, os professores poderão estimular às
crianças para uma aprendizagem muito mais
fácil. O brincar é uma atividade normal do ser
humano. Ao brincar a criança fica tão envolvida
com que está fazendo que coloca na ação seu
sentimento e emoção.
A atividade artística, assim como o brincar, é
um integrador entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais.
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O professor tem que partir da realidade dos
alunos, ver suas necessidades, buscar alternativas de interação. Ocorre que, na fase de mudança, está tomada de consciência é importante, até que venha a se incorporar com um novo
hábito (VASCONCELLOS,1995, p.74).

Há também instituições que defendem as
brincadeiras, achando que as crianças aprendem muito no decorrer dessas atividades. No
entanto os professores são orientados no sentido de estabelecer os temas das brincadeiras,
os papéis que os integrantes dos grupos devem assumir como brincar, o que dizer e assim
Para o autor (1995), o professor deve sempre por diante (SEBER, 1995, p.52).
criar condições para o jogo, mesmo que jogos
de papéis propriamente ditos, pois a criança
Então para o professor de educação infantil
interpreta o papel do adulto, reproduzindo as e muito importante incluir para a criança com
atividades dos adultos com objetos para o brin- menos de três anos, o brinquedo, pois ela não
quedo, por exemplo: um pedaço de pau e um separa a situação imaginária da real. O probloco funcionam como sabão e termômetro fessor deve valorizar as ações de cooperação
para a boneca.
e solidariedade, para que as brincadeiras não
se tornem apenas competitivos, assim a crianA criança consegue nomeá-lo sozinha aspec- ça desenvolverá sua autoconfiança respeitanto diário da sua vida. Quando a criança vive do suas limitações e possibilidades (SEBER,
isoladamente, as brincadeiras podem estimulá- 1995).
-las ao convívio do grupo, por isso é extremamente importante que as escolas e os profesA situação ideal do ensino-aprendizagem é
sores saibam da importância do lúdico para o aquela em que as atividades são de tal madesenvolvimento da criança:
neira agradável e desafiadora que a criança a
considere um brincar e não obrigação como
se vê na aprendizagem formal. Dessa forma o
brinquedo tem importância no desenvolvimento, pois cria novas relações entre situações no
pensamento e situações reais criando assim
uma zona de desenvolvimento proximal que
não é outra coisa senão o nível atual de desenvolvimento potencial, determinado através da
resolução de um problema sobre a orientação
de um adulto ou com a colaboração de um
colega mais capaz (SEBER, 1995).
O brincar é essencial na educação infantil,
pois irá proporcionar o desenvolvimento motor
e mental da criança. O professor pode utilizá-lo como recurso pedagógico. Nesta interação
com o brincar, o professor estrutura a criança para o conhecimento físico, com o lógico,
então começa a compreendê-los, incorporando-os num quadro de relação com os alunos
(SEBER, 1995).
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E, também podemos incluir que mais do que
qualquer período da infância, a brincadeira e
o jogo com recursos educativos é vinculado a
um projeto pedagógico, pois serão fundamentais para sua vida e seu desenvolvimento pleno
(SEBER, 1995).

• Quem são seus alunos?

Para o professor a criança brincando na escola vai possibilitar o desenvolvimento do processo de aprendizagem e também uma situação em que a criança constitui tanto para a
assimilação dos papéis sociais e compreensão
das relações afetivas que ocorre em seu meio,
como para a construção do conhecimento.

• Quais são as condições para desenvolver esse trabalho?

De acordo com o autor (1995), os professores não podem deixar de utilizar brincadeiras
pedagógicas e que estimulam a imaginação
da criança.É muito importante o professor que
trabalha com as crianças na educação infantil
levar o seu olhar na construção do planejamento atentando-se para os períodos de desenvolvimento humano.
E, as características comuns de uma determinada faixa etária, com objetivos claros, conscientes, funcional, satisfatório e observando
sempre aspectos físicos, intelectuais, afetivos
e sociais individuais de cada um, pois a criança não é um ser em miniatura e consequentemente não deverá ser exigido dela um comportamento além da sua capacidade (SEBER,
1995).

• Quais são suas características?
• O que o professor quer neles desenvolver?

• Quais são: o tempo, o espaço e os materiais destinados a ele?
• Como serão avaliados o desenvolvimento do trabalho e os objetivos alcançados?
• Que tipo de participação pode esperar
dos alunos na educação infantil na criação de variações dos jogos em geral?
(SEBER, 1995).
Após essa localização, é muito importante
selecionar e estudá-las como possibilidade de
ensino-aprendizagem, através da interferência
sobre as regras, os materiais e a ocupação do
espaço como a construção de uma linha do
tempo onde podem ser localizadas melhor as
brincadeiras e jogos, com a intenção de criar,
através deles, situações desafiadoras que contemple novas aprendizagens.

De acordo com os autores Benjamin (1984),
Kishimoto (1994, 1997, 2002), Brougère
Essa construção de planejamento deve ser (l998), para que sejam contempladas essas
refletida sobre a escolha para promover a novas aprendizagens se faz necessário o proaprendizagem específica, ou seja, a intenção fessor observar:
educativa por trás da proposta, essa intenção
localiza-se como elemento central ser desen1-Períodos razoavelmente longos entre ativivolvido.
dades dirigidas para que as crianças se sintam
à vontade para brincar;
Segundo Seber (1995), o professor se faz
mediador do processo de ensino e aprendiza2-Materiais variados de fácil acesso para as
gem usando especificidades nos jogos e brin- crianças, facilitando o aparecimento das brincadeiras, tendo em mente também algumas cadeiras, levando em conta a idade das crianperguntas, como:
ças e coordenado pelo adulto responsável pelo
grupo, quanto menor a criança a variedade
deve ser menor para que possam explorar ao
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máximo e iniciar um processo de representaA exploração desse material fortemente simção;
bólico e não-didático que é educativa, não o
material em si. Froëbel define o jogo como o
3-Sala onde as crianças passam a maior par- mais alto grau de desenvolvimento da infância:
te do seu tempo deve ter uma configuração
visual e espacial que facilite o desenvolvimento
Esta época em que a criança, jogando com
da imaginação, para construções de brincar;
tanto ardor e confiança, se desenvolve no jogo
4-Período em que a criança e o professor não é a mais bela manifestação da vida? Não
possam conversar sobre as brincadeiras que se deve ver o jogo como “uma coisa frívovivenciaram as questões que utilizaram, perso- la”, mais uma coisa de profunda significação
nagens que assumiram:
(FRÕËBEL apud BROUGÈRE, l998, p. 68).
5-Que a brincadeira seja incorporada no currículo como um todo e as questões colocadas
no seu desenrolar possam fazer parte de pesquisas desenvolvidas em atividades dirigidas
pelas crianças;

Ovide Decroly (1978), médico, educador e
psicólogo belga, coloca o jogo em lugar de
destaque como suporte pedagógico na medida em que se trata da atividade característica e
incontornável da infância.

6-Professor mediador como elemento integrante das brincadeiras, ora como observador e organizador, ora como personagem, ora
como elo e ligação entre a criança e os objetos,
acolhendo suas brincadeiras e atento as suas
questões, auxiliando nas reais necessidades e
buscas em compreender e agir sobre o mundo
em que vivem.

É especialmente pelo jogo que a criança se
diferencia do adulto. Para o autor, o jogo é uma
atividade que encontra sua satisfação, seu resultado em si mesmo, não em um objetivo, embora a criança não tenha consciência disso.

Desse modo, os estudo de Benjamin (1984),
Kishimoto (1994, 1997, 2002), Brougère
(l998), entre outros, pontuam que os jogos e
as brincadeiras, além de proporcionar alegria,
divertimento e socialização, contribuem para o
desenvolvimento integral do aluno nos seguintes aspectos: - na linguagem (falar, expressar);
- na motricidade (agir, correr, saltar, sentar); na atenção (escutar, ver, observar); - na inteligência (compreender e analisar); no emocional
(decidir, esperar, controlar, aceitar); no social
(conviver com as regras, ganhar, perder).

Propõe exercícios sob o termo jogos educativos e essa expressão vai cada vez mais designar exclusivamente um material ao qual o jogo
está ligado. Assim, foi o responsável pela criação e classificação de uma grande quantidade
de jogos e da utilização de atividades lúdicas
para a educação de crianças.
Vygotsky (2002) desenvolveu importantes
pesquisas sobre os períodos do desenvolvimento psicológico, e como parte desses trabalhos, analisou o papel do jogo na educação e
no desenvolvimento das crianças menores de
seis anos que estudam o desenvolvimento psíquico da criança isolado de seu meio social e
cultural.

Segundo Brougère (1998), o método de Fröebel colocar jogos e brinquedos específicos no
Para o autor (2002), os processos históricentro da educação infantil, como uma ação li- cos que auxiliam ao desenvolvimento humano,
vre e espontânea da criança em harmonia com exercem influência na formação psíquica de
a orientação do adulto, propondo à criança ob- cada sujeito.
jetos, os “dons”, que são brinquedos específicos, mas deixando livre a atividade da criança.
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E, se desenvolve por meio da atividade social, das relações que se estabelecem via mediação por meio de instrumentos físicos (objetos) e psicológicos (signos), por exemplo: a
linguagem, como um dos fatores essenciais
na interação interpessoal e intrapessoal para a
apropriação do conhecimento científico:

Ademais, a escola é o lugar onde as atividades pedagógicas intencionais desencadeiam
o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando a formação de conceitos.

E, Benjamin (1984) reflete acerca dos jogos
e brinquedos, colocando-os como facilitador
do desenvolvimento da imaginação, da inventividade e, sem eles, não há imaginação. Pensava-se que o conteúdo imaginário do brinquedo
delimita as brincadeiras, quando na verdade
quem faz isso é a criança.

Tendo em vista que a ação do professor direciona a organização de conteúdos de modo
a permitir ao aluno o exercício de seus processos mentais, proporcionando-lhe novos níveis
de desenvolvimento das capacidades intelectuais. Para Vygotsky (2001):

A partir dessas considerações, percebemos
que a aprendizagem possui uma natureza diferente quando acontece dentro da escola em
O aprendizado não é desenvolvimento; entre- relação à situação externa à escola.
tanto, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe
Entretanto, a realidade da sala de aula apreem movimento vários processos de desenvolvi- senta uma série de situações em que as crianmento que, de outra forma, seriam impossíveis ças, muitas vezes, apresentam dificuldades
de acontecer (VYGOTSKY, 2002, p.118).
para entender e aplicar os conceitos são facilmente apreendidos e utilizados no contexto de
De acordo com Vygotsky (2002), o jogo de- atividades cotidianas.
sempenha um papel fundamental na formação
do indivíduo. O jogo não é uma atividade inata,
Sobre essa questão, pensamos ser um obsmas sim decorrente das relações sociais, por- táculo para uma aprendizagem significativa,
tanto carregado de significação social, e varia mas Vygotsky nos responde que na formação
de acordo com o tempo e com a cultura na dos conceitos científicos é fundamental a mequal está inserido.
diação pedagógica.

Experiência pedagógica nos ensina que o
ensino direto de conceitos sempre se mostra
[...] pedagogicamente estéril [...] a criança não
assimila o conceito, mas a palavra, capta mais
de memória que de pensamento e sente-se
impotente diante de qualquer tentativa de emprego consciente do conhecimento assimilado
(VYGOTSKY, 2001, p. 247).

Vygotsky (2003) diz em relação ao jogo que:
Ao subordinar todo o comportamento a certas regras convencionais, ele é o primeiro a ensinar uma conduta racional e consciente. Para
a criança, o jogo é a primeira escola de pensamento”. E defende a posição de que “todo pensamento surge como resposta a um problema,
como resultado de um novo ou difícil contato
com os elementos do meio. [...] o jogo [com
No lúdico, a criança interage com o mundo,
regras] é um sistema racional e adequado, pla- encorajando a iniciativa, a autoconfiança e a
nejado, coordenado socialmente, subordinado autonomia, fatores significativos para a aprena certas regras (VYGOTSKY, 2003, p.107).
dizagem.
O desenvolvimento humano, enquanto processo sócio histórico, enfatiza a função da escola e o papel do professor como mediador na
zona de desenvolvimento proximal da criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Paralelamente ao desejo de compreender a origem e a natureza dessa atividade infantil, a
brincadeira e o jogo devem ocupar um espaço central na educação infantil, sem desvirtuar o
conceito de dar prioridade à aprendizagem de noções e habilidades.
Para compreender a importância do lúdico na prática pedagógica, faz-se necessário entender
a escola como um espaço cultural, democrático e universal de ensinar, com a sua principal função de socializar os conhecimentos.
A prática pedagógica por meio dos jogos na educação infantil, bem como o envolvimento dos
professores na tarefa de proporcionar às crianças desde muito cedo, diferentes jogos como estratégia da facilitadora da construção do conhecimento, principalmente os matemáticos.
O uso de jogos contribui para que os conteúdos ganhem significado, como consequência
natural da atividade desenvolvida pelo aluno e, o mais importante, criar situações pedagógicas
que lhe permite visualizar os princípios fundamentais das operações, dos conteúdos escolares.
Ademais, nos levam a pensar que por trás desta prática há uma intencionalidade educativa
bem definida, com objetivos claros para os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. A clareza quanto aos objetivos e utilização do jogo pedagógico permite estabelecer uma relação com
as áreas e os conteúdos a serem trabalhados.
É o professor, que ao assumir o papel de organizador do ensino, deve selecionar os jogos e
brincadeiras mais significativos para seus alunos e ter clareza dos aspectos do desenvolvimento
e das aprendizagens envolvidas na atividade lúdica a que se propõe, criando oportunidades
para que o brincar e o jogar aconteçam de uma maneira educativa, em espaço físico agradável e
instrumentos pedagógicos adequados que possibilitem experiências positivas e enriquecedoras.
No entanto, após estudos e análise observamos uma realidade diferente, é necessário motivar
os professores a participarem com mais frequência de brincadeiras que fazem parte do desenvolvimento intelectual e imaginário das crianças.
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A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS NA
INSTITUIÇÃO: REVENDO OS PROCESSOS
NA DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
ATRAVÉS DOS JOGOS
RESUMO: Através de uma pesquisa realizada em livros e trabalhos acadêmicos que versem sobre a temática, ficou evidente que muitas crianças apresentam dificuldades de aprendizagem
durante o processo da alfabetização. O objetivo principal desta pesquisa foi o de investigar,
intervir, amenizar e estimular uma aprendizagem construtivista, envolto à afetividade, com
ações planejadas, dialogadas, significativas, e sistematizadas a partir do cotidiano e dos interesses que envolvem duas instituições seculares: a família e a escola com o eixo voltado às
necessidades dos educandos. Todo este processo foi desenvolvido com leituras e releituras
de vários autores comprovadamente envolvidos com a problemática visando que a criança
apresente avanços com resultados positivos e significativos e família e escola despertem para
a importância de estreitar as relações no processo ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem; Alfabetização; Criança; Família; Afetividade.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente, no cenário educacional brasileiro, existem paradigmas que afetam diretamente a atuação dos principais atores sociais na relação ensino-aprendizagem. É cada vez
mais recorrente a culpabilização da ausência da família no acompanhamento do processo educacional da criança, o que gera, em alguns casos, a justificativa pela inatividade da ação
pedagógica do professor, que, equivocadamente, ao menos em minha opinião e na opinião de
diversos autores, como perceberemos no transcorrer da leitura deste trabalho de pesquisa, não
se sente responsável pelo todo que compreende este processo. Segundo a afirmação de parte
destes profissionais, à escola cabe permitir o acesso à leitura e escrita e, por conseguinte, ao
conhecimento e, portanto, a socialização do indivíduo, sua conduta ética e moral, seus anseios
e inserção no mundo em sociedade estaria a cargo da família, responsável inclusive, pelo processo de desenvolvimento das habilidades mínimas na trajetória escolar do aluno.
Por outro lado, a divulgação de dados, nas várias esferas de governo, geralmente em forma de
ranking, provoca um olhar desconfiado da sociedade para o universo escolar, ao mesmo tempo
em que remete a escola o rótulo de “salvadora da pátria”, vez que afirma que vários problemas
sociais, econômicos, ambientais e de posturas mais sensíveis frente ao combate do individualismo, dentre vários outros conflitos presentes na sociedade contemporânea, poderiam estar solucionados a partir de uma ação mais competente, eficiente e abrangente da escola. Hoje, para
além do fracasso escolar dos nossos educandos, a escola passa a ser responsabilizada por não
conseguir oferecer alternativas que alterem este quadro negativo, inclusive no avanço, acesso e
permanência de crianças e adolescentes em idade de frequentar o ensino regular.
Foi com base nestas reflexões que, após um debate que objetivava a realização do Planejamento Escolar 2012, achei oportuno realizar o trabalho, ora apresentado, para, a partir dele,
provocar a problematização de outro viés presente no universo escolar: um recorte necessário
sobre as dificuldades de aprendizagem que tal situação – relação família-escola – ajuda ou dificulta o pleno desenvolvimento do escolar.
Como profissional que atua na Educação Infantil, a qual está contida na LDB, Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, como a modalidade que configura como a primeira etapa da
Educação Básica, a qual deve ser considerada de suma importância e, justamente por isso está
em perfeita consonância com o estudo deste tema, acredito que esteja nela a possibilidade em
detectar vários problemas que possam facilitar a inserção da criança que realmente possua alguma dificuldade e torne mais branda a sua atuação no Ensino Fundamental.
Dessa forma, cumpre-me perguntar: Como duas instituições que “supostamente” trabalham
em separado podem se unir frente à facilitação do processo ensino aprendizagem das crianças?
E para responder a esta questão/problema tratei de não especificar ou conceituar esta ou aquela
dificuldade de aprendizagem ou distúrbios, com suas semelhanças e diferenças, como denominam alguns estudiosos, mas tratá-la de forma ampla sem a presunção de elaborar uma receita
infalível para uma convivência mais saudável e rentável, para o aluno, entre as duas instituições.
Sabemos que o processo de aprendizagem é pessoal e a construção dessa aprendizagem
ocorre de diferentes maneiras alterando-se de um sujeito para outro, as características individuais diferenciam-se em particularidades pessoais que em alguns casos independem da aprendizagem. Esta dificuldade poderá acontecer por vários motivos dentre eles destaco a metodologia
inadequada, ausência de afetividade familiar e ou escolar e um olhar mais cuidadoso perante as
dificuldades apresentadas pela criança durante o processo educacional.

24

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

As dificuldades de aprendizagem, segundo Rogers (1988), podem significar uma alteração
no aprendizado específico da leitura e escrita, ou alterações genéricas do processo de aprendizagem, onde outros aspectos, além da leitura e escrita, podem estar comprometidos (orgânico,
motor, intelectual, social e emocional). Conforme consta em Polity (1998, p.73), o termo Dificuldade de Aprendizagem é definido pelo Instituto Nacional de Saúde Mental (EUA) da seguinte
forma:
Segundo a autora, esse termo é definido de várias maneiras, por diferentes autores, diferindo-se quanto à origem: orgânica, intelectual/cognitiva e emocional (incluindo-se aí a familiar). O
que se observa na maioria dos casos é um entrelaçamento desses aspectos. Para a compreensão das possíveis alterações no processo de aprendizagem é necessário considerar-se tanto as
condições internas do organismo (aspecto anátomo-funcional e cognitivo), quanto as condições
externas (estímulos recebidos do meio-ambiente) ao indivíduo. Fatores como linguagem, inteligência, dinâmica familiar, afetividade, motivação e escolaridade, devem desenvolver-se de forma
integrada para que o processo se efetive (ROGERS, 1988).
Este trabalho refere-se ao papel da família no desenvolvimento da aprendizagem da criança
quanto ao aspecto psicológico, emocional, social e de estimulação dos aspectos cognitivos.
Sabe-se que as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, geralmente, possuem
uma baixa autoestima em função de seus fracassos e que esses sentimentos podem estar vinculados aos comportamentos de desinteresse por determinadas atividades, tempo de atenção
diminuído, falta de concentração e outros.
A família, desconhecendo as necessidades da criança e a maneira apropriada de lidar com esses aspectos, muitas vezes, necessita de orientações que lhe dê suporte e lhe possibilite ajudar
seu filho. Fatores como motivação, formas de comunicação, estresses existentes no lar, influenciam o desempenho da criança no processo de aprendizagem, e os psicopedagogos, muitas
vezes, sentem-se limitados quanto às orientações a serem dadas pela falta de conhecimento
aprofundado sobre os diversos aspectos familiares que podem contribuir para um resultado mais
desejável.
Vários comportamentos manifestados pelas mães também levam a questionar a respeito da
influência familiar sobre a aprendizagem. Segundo Marturano (1999), há mães que demonstram
excessiva ansiedade quanto a superação da dificuldade da criança; outras que se mostram impacientes quanto ao desempenho insatisfatório que o filho apresenta; mães que atribuem todo
o problema à criança e a caracterizam como “preguiçosa”, “lerda”, “distraída”; mães que negam
a dificuldade que a criança demonstra; mães que não acompanham as atividades de seu filho e
mães que punem a criança pela seu fracasso nas atividades escolares.
Isso acontece pelo fato de os pais desconhecerem como ocorre a aprendizagem e, portanto,
necessitam de orientações específicas a esse respeito. Sabe-se, também, que, muitas vezes,
os conflitos familiares estão associados a essas manifestações e que as relações familiares são
relevantes no desenvolvimento da criança, havendo, portanto, a necessidade de maior compreensão desse processo, por parte dos profissionais, para que possam intervir de forma mais
abrangente diante da problemática.
Em muitos casos, em um trabalho especializado com crianças apresentando dificuldade de
aprendizagem, não é suficiente transmitir aos pais as atividades específicas a serem realizadas;
outros aspectos ligados à família, à escola ou relacionados a dificuldades em outras áreas do
desenvolvimento também estão presentes, e é necessário ouvir os pais, analisar a situação e
buscar caminhos que facilitem o desenvolvimento global da criança.
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Alguns pais confiam seus filhos com dificuldade de aprendizagem aos professores acreditando
que o mau desempenho da criança seja proveniente apenas de si mesma, sem questionar sua
possível participação nessas alterações.
A importância da participação da família no processo de aprendizagem é inegável e a necessidade de se esclarecer e instrumentalizar os pais quanto as suas possibilidades em ajudar seus
filhos com dificuldades de aprendizagem é evidenciada ao manifestarem suas dúvidas, inseguranças e falta de conhecimento em como fazê-lo. Conforme Martins (2001, p.28), “essa problemática gera nos pais sentimentos de angústia e ansiedade por se sentirem impossibilitados de
lidar de maneira acertada com a situação”.
Acredita-se que um programa de intervenção familiar seja de fundamental importância para o
desenvolvimento e aprendizagem da criança. O relacionamento familiar, a disponibilidade e interesse dos pais na orientação educacional de seus filhos, são aspectos indispensáveis de ajuda à
criança. Em um trabalho de orientação a pais, de acordo com Polity (1998), é possível despertar
a sensibilidade dos mesmos para a importância destes aspectos, dando-lhes a oportunidade
de falar sobre seus sentimentos, expectativas, e esclarecendo-lhes quanto às necessidades da
criança e estratégias que facilitam o seu desenvolvimento.
Através das experiências e relações interpessoais, a família pode promover o desenvolvimento
intelectual, emocional e social da criança. Ela pode criar situações no dia-a-dia que estimularam
esses aspectos, desde que esteja desperta para isso. Além disso, a participação da criança nas
atividades rotineiras do lar e a formação de hábitos também são importantes na aquisição dos
requisitos básicos para a aprendizagem, pois estimulam a organização interna e a habilidade
para o ‘fazer’, de maneira geral (MARTURANO, 1998).
A família tem um papel central no desenvolvimento da criança, pois é dentro dela que se realizam as aprendizagens básicas necessárias para o desenvolvimento na sociedade, como a
linguagem, sistema de valores, controle da impulsividade. As características da criança também
são determinadas pelos grupos sociais que frequenta e pelas características próprias, como
temperamento.
As crianças possuem uma tendência natural, instintiva que as direciona ao desenvolvimento
de suas potencialidades. Os pais devem ter conhecimento desse processo para que não dificultem ou impeçam o crescimento espontâneo da criança. Pela falta de compreensão da natureza
e necessidades básicas do ser humano, os pais, muitas vezes, prejudicam a busca do próprio
desenvolvimento, pela criança. O modo como os pais lidam com seus filhos pode ajudá-los no
desenvolvimento das suas potencialidades e no relacionamento com o mundo, possibilitando-lhes o enriquecimento pessoal através das experiências que o meio lhes proporciona.
O processo educativo (desenvolvimento gradativo da capacidade física, intelectual e moral do
ser humano) familiar deve ser adequado para possibilitar à criança o sucesso na aprendizagem,
proporcionando-lhe a motivação, o interesse e a concentração necessária para a apreensão do
conhecimento. A adequação desse processo compreende o atendimento às necessidades da
criança quanto à presença dos pais compartilhando suas experiências e sentimentos, orientação
firme quanto aos comportamentos adequados, possibilidade de escolhas, certa autonomia nas
suas ações, organização da sua rotina, oportunidade constante de aprendizagem e respeito e
valorização como pessoa.
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A criança necessita de equilíbrio entre condutas disciplinares e diálogo, compreensão e carinho. Num processo educativo os pais experienciam a necessidade de um trabalho de autoanálise, de reestruturação de seus comportamentos, crenças, sentimentos e desejos. Os pais
precisam conquistar, em relação a si mesmos, primeiramente, o que querem que os filhos sejam:
justos, disciplinados, honestos, responsáveis (GRUNSPUN, 1985). Esse processo ocorre nas
vivências do dia-a-dia, na medida em que pais e filhos comunicam-se de maneira transparente
e sincera, falando de suas percepções, suas dúvidas, objetivos, emoções, aprendendo uns com
os outros.
Criar filhos não significa torná-los perfeitos, pois os pais têm muitas dúvidas e estão sujeitos a
muitas falhas; mas o que é necessário é tentar identificar os conflitos e desfazê-los, aprendendo
a conviver com essas situações. Através dos conflitos os pais desenvolvem a percepção de si
mesmos e de seus filhos. Essas situações estimulam pais e filhos a instalar um diálogo verdadeiro, expondo o entendimento e sentimento em relação às experiências cotidianas. Por outro lado,
aspectos fundamentais do processo educativo revelam que os pais devem ter respeito sobre o
que o filho sente, mas cabe a eles negar com firmeza e determinação as atitudes que possam
contrariar o que desejam para a educação de seus filhos (TIBA, 1999).
Dificuldades escolares apresentadas pelas crianças, relacionadas à falta de concentração e
indisciplina ocorrem e podem ser causadas pela ausência de limites. A primeira geração educou
os filhos de maneira patriarcal, isto é, os filhos eram obrigados a cumprir as determinações que
lhes eram impostas pelo pai. A geração seguinte contestou esse sistema educacional e agiu de
maneira oposta, através da permissividade. Os jovens ficaram sem padrões de comportamentos
e limites, formando uma geração com mais liberdade do que responsabilidade.
Tanto na família quanto na escola, segundo Tiba (1999, p.45), há “a necessidade de orientação às crianças quanto às regras disciplinares, para que elas possam desenvolver a capacidade
de concentração e de apreensão dos conceitos”. A aprendizagem se dá de maneira gradativa e
não será possível sem a participação ativa do aluno, de maneira disciplinada, orientada.
Os pais devem preparar os filhos para arcarem com suas responsabilidades. Na medida em
que a criança vai aprendendo a cuidar de si mesma, vai experimentando a sensação gratificante
da capacidade de enfrentar desafios. E cada realização é um aprendizado que servirá de base
para um novo aprendizado. Assim, realizando suas vontades e necessidades, a criança vai
gostando de si mesma, desenvolvendo a autoestima. O relacionamento familiar também é fundamental no processo educativo. A criança estará muito mais receptiva às instruções dos pais,
se os membros da família se respeitarem entre si, procurando conversar e colaborar um com o
outro. É importante a participação dos pais na vida dos filhos, numa convivência como companheiros, compartilhando emoções, o que contribui muito para a disciplina.
Todos esses aspectos citados e muitos outros são fundamentais para que o desenvolvimento
da criança se efetive. Portanto, a família necessita da ajuda dos profissionais na aquisição desses conhecimentos básicos e essenciais para que possa cumprir seu papel de facilitadora do
processo de aprendizagem de seus filhos, através de comportamentos mais adaptativos.
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seu espaço que são absorvidos o valor ético e
humanitário, em que se aprofundam os laços
de solidariedade. É também em seu interior
É fundamental delimitar como será entendido que se constroem as marcas entre as gerações
aqui, o conceito “dificuldade de aprendizagem”, e são observados valores culturais (KALOUSjá que há na literatura científica, discordâncias TIAN, 1988, p.65).
e consensos entre distúrbio e dificuldade de
A educação familiar é um elemento impresaprendizagem. De acordo com Ciasca (2003)
o distúrbio de aprendizagem se caracteriza por cindível na formação da personalidade da
uma disfunção do sistema nervoso central, já a criança, pois, é no seio familiar que constituidificuldade escolar está relacionada especifica- -se e desenvolve-se valores morais, de juízo,
mente à um problema de ordem ou origem de éticos, sua criticidade e cidadania que refletirá diretamente no seu envolvimento escolar. É
método de ensino.
no contexto familiar que se lapida e consolida
Contudo, Dockrell & McShane (2000) afir- na maioria dos casos o caráter da criança que
mam que as dificuldades de aprendizagem virá a tornar-se adulto. A família desempenha
podem ser decorrentes de déficits cognitivos um papel importante na formação do indivíduo,
que prejudicam a aquisição de conhecimentos pois permite e possibilita a constituição de sua
como também, na maioria delas, são apenas essencialidade. É nela que o homem concebe
resultantes de problemas educacionais ou am- suas raízes e torna-se um ser capaz de elabobientais que não estão relacionados a um com- ração alargador de competências próprias.
prometimento cognitivo. Desse modo, faremos
Muñoz, Fresnada, Mendoza, Carballo & Pesanálises que não compreenderão uma diferentun
(2005) descrevem fatores familiares contriciação entre dificuldades de aprendizagem ou
dificuldade escolar e distúrbio de aprendiza- buintes citados por pesquisas científicas para o
gem, embora existam autores que os diferenciam.

O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM

Não se trata também de buscarmos aprofundamento nas questões voltadas a Dislexia,
Disfasia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia,
Lesão Cerebral ou TDAH e sim levantarmos
posicionamentos teóricos que envolvem a temática relacionada aos atores – público alvo
– deste trabalho, quais sejam: pais, alunos e
professores. A aprendizagem é o processo por
meio do qual a criança se apropria ativamente
do conteúdo das experiências humanas, daquilo que o seu grupo social conhece. Para que
ela aprenda e supere as dificuldades precisará
interagir com outros seres humanos, especialmente com os adultos e com outras crianças
mais experientes. E esta primeira convivência
está inserida no contexto familiar.
A família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da proteção integral
dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma como
vêm se estruturando. É a família que propicia
os aportes afetivos e, sobretudo materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos
seus componentes. Ela desempenha um papel
decisivo na educação formal e informal, e é em
28

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

transtorno da leitura, que acreditamos serem
importantes para as diversas dificuldades de
aprendizagem. São apontados como aspectos agravantes das dificuldades na aquisição
de conhecimentos o alcoolismo, as ausências
prolongadas, as enfermidades e o falecimento
dos pais. A violência doméstica e a separação
conjugal também afetam o ensino. Em relação
aos irmãos, são ressaltadas as relações de
competitividade e rivalidade. Os maus hábitos (permitidos ou negligenciados pelos pais),
como assistir televisão demasiadamente e falta
de descanso também contribuem.

prios erros e ensinando os filhos a comportarem-se de forma parecida, o que é desejo dos
pais.
A participação dos pais nas atividades escolares também é de suma importância, além
das habilidades parentais. Sampaio, De Souza & Costa (2004) acreditam que é relevante
realizar um treinamento de pais para o auxílio
do filho na realização adequada das tarefas de
casa e com isso estar atentos para condições
antecedentes aos comportamentos envolvidos
no estudar, os próprios comportamentos e as
condições consequentes a eles. As condições
antecedentes são: ambiente organizado, bem
iluminado, silencioso, horário fixo de estudo,
material escolar completo e atraente. As respostas envolvidas compreendem: atenção aos
prazos de entrega, postura corporal adequada
e métodos adequados de estudo. As condições após a execução do ato de estudar são
consequências positivas, como elogios e recompensas.

Existem fatores socioeconômicos, descritos
pelos autores (Muñoz et. al, 2005) dos quais
os pais participam, sem poderem facilmente
modificá-los. Entre eles encontram-se as más
condições de moradia, a falta de espaço, de
luz, de higiene, assim como da alimentação mínima necessária para o crescimento e desenvolvimento infantil adequado. Conforme afirma
Del Prette & Del Prette (2005), os pais utilizam
três alternativas para promover a competência
social dos filhos: o estabelecimento de regras
De fato, a família é o primeiro lugar que passa
através de orientações, manejo de consequên- segurança, que acolhe a criança após o nascicias por meio de recompensas/punições e ser- mento. É importante que a criança encontre no
vindo como exemplo.
lar proteção, segurança e apoio psicológico.
Para um bom desenvolvimento físico, mental e
Autores citados por Bolsoni-Silva & Martura- cognitivo, é necessário, mesmo que os pais teno (2002) apontam habilidades parentais que nham outros filhos, outras atividades, que orgainterferem na aprendizagem e socialização nizem um tempo mesmo que seja pouco, mas
dos filhos. Dialogar com os filhos. Expressar que seja um tempo de qualidade, para uma
os sentimentos dos pais para os seus filhos e relação com os seus filhos de amor, respeito,
aceitar os sentimentos dos filhos. Evitar o uso compreensão, troca, socialização e crescimende punições, privilegiando a utilização de re- to.
compensas aos comportamentos adequados.
Ignorar o comportamento inadequado, não
Neste sentido, precisam abrir mão da oferdando atenção a ele. Cumprir promessas, pois ta de brinquedos, televisão, videogame, para
os pais ao prometerem e não cumprirem fazem que a atenção dessas crianças seja preenchicom que os filhos sintam-se enganados, preju- da, enquanto se ocupam com outras atividades
dicando o relacionamento familiar e servindo esquecendo-se de dar o carinho e o amor que
de exemplo de que não é obrigatório cumprir estas crianças necessitam tanto. E também,
com a palavra.
eles precisam ter a exata compreensão de que
não podem delegar para a escola o dever de
Entendimento do casal quanto à educação educar com valores morais e afetivos, pois,
dos filhos e a participação de ambos os pro- além de propiciar fortes condições para as digenitores na divisão de tarefas educativas. Ha- ficuldades de aprendizagem, ainda trazer um
bilidade de dizer não, negociar e estabelecer grande prejuízo para a relação familiar.
regras para os filhos. Os pais precisam pedir
tarefas para os filhos de forma que sejam capazes de cumprir conforme idade e as habilidades que possuem. A habilidade de desculpar-se precisa ser considerada, pois os pais
ao pedirem desculpas, estão admitindo os pró29
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A CRIANÇA E SUA RELAÇÃO COM O
UNIVERSO ESCOLAR
Muito tem se falado sobre as dificuldades de
aprendizagem que as crianças enfrentam na
escola, os motivos que levam as mesmas a
fracassarem e o papel fundamental da família.
Mas e a escola? O que ela pode fazer para ajudar seus alunos? O professor, a coordenação
pedagógica e outros membros da equipe da
escola? A escola deve ser um lugar onde as
crianças sintam vontade de ir, que peçam aos
pais para levarem e acima de tudo, um lugar
que possibilite o conhecimento, a aprendizagem. Por que então a escola, com tantas obrigações com seus alunos é uma das causas
das dificuldades de aprendizagem?
Segundo Piaget, à medida que o ser se situa no mundo estabelece relação de significações, isto é, atribui significados à realidade em
que se encontra. Esses significados não são
faculdades estáticas, mas, ponto de partida
para atribuição de outros significados. Hoje, os
grandes objetivos da Educação são: ensinar a
aprender, ensinar a fazer, ensinar a ser, ensinar
a conviver em paz, desenvolver a inteligência e
ensinar a transformar informações em conhecimento. Para atingir esses objetivos, o trabalho
de alfabetização precisa desenvolver o “letramento” das situações reais que estão vivendo:

Como educadores devemos aproveitar e respeitar as experiências que trazem os nossos
alunos, aproveitar os contextos e situações que
se apresentam, em evidências, sejam elas situadas no campo ou na cidade, lugares estes
geralmente descuidados pelo poder público,
discutir sobre a poluição dos riachos, dos córregos, os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem
à nossa saúde. Questioná-los fazendo comparações com estruturas e vantagens que bairros
nobres têm sobre os de periferia, dentre outras
questões pertinentes ao assunto.

O letramento é entendido como produto da
participação em práticas sociais que usam a
escrita como sistema simbólico e tecnologia
[...]. São práticas discursivas que precisam da
escrita para torná-las significativas, ainda que
às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS BRASIl, 1998, p.19).
Os PCNs propõem um currículo baseado no
domínio das competências básicas e que esteja em consonância com os diversos contextos
de vida dos alunos. Segundo Freire (1996),
Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, precisamos como educadores discutir com os alunos a razão de ser de alguns
desses saberes em relação com o ensino dos
conteúdos.
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Desenvolvemos e construímos com nossos
alunos reflexões críticas sobre os acontecimentos que envolvem o nosso planeta em todos
os aspectos sejam eles: políticos, econômicos,
educacionais, ambientais, questões de cunho
racial, de etnias, ações discriminatórias, regionais, sociais entre tantos outros aspectos relacionados a esta questão. Toda esta dimensão
sistematizada e dialogada de forma significativa irá ajudá-los a entender o seu contexto, incitando-o a pensar e agir como um cidadão
consciente, crítico, ativo e participativo perante
a sociedade na qual está inserido.

As escolas devem estar preparadas para receber os alunos, mas para que esse “acolhimento”
tenha sucesso integralmente é preciso que os
profissionais que atuam diretamente com os discentes tenham uma formação adequada. Quando os profissionais são capacitados e possuem
uma formação continuada, eles conseguem fazer uma leitura da corporeidade e da expressão,
percebendo dificuldades, limitações. A partir de
então estabelece com este aluno uma relação de
afetividade facilitando a construção do conhecimento, tornando-o mais preciso e prazeroso.

Muitos estudos defendem o papel da interação social no processo da aprendizagem. Consequentemente, os aspectos afetivos emergem
como dimensão social do desenvolvimento
humano. Segundo GALVÃO (2000), Wallon argumenta que “as trocas relacionais da criança
com os outros são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa.”

Wallon (1978) afirma que a criança acessa o
mundo simbólico por meio de manifestações afetivas que se estabelece entre elas e os adultos.
Para ele, à medida que o indivíduo se desenvolve
cria-se uma forma de expressão mais complexa.
O docente passa ser um ponto de referência para
o aluno, por isso deve-se redobrar o cuidado na
relação entre o professor e o aluno. É importante ressaltar, que toda relação pedagógica tem
dimensão: “Na relação pedagógica, o que se
aprende não é tanto o que se ensina, mas o tipo
de vínculo educador/educando que se estabelece na relação” (GARCIA, 1998, p.41).

A afetividade, o diálogo, a liberdade de expressão são elementos fundamentais para os
avanços que a criança pode apresentar na sua
forma de apreender a aprender. Sabemos que
a realidade das salas de aula nas escolas públicas, muitas vezes não nos permite perceber
simples gestos que podem tornar-se problemas futuros e ou até mesmo presentes no contexto escolar, por isso, precisamos sempre nos
auto-avaliarmos para não sermos cúmplices
em alguns casos, das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos nossos educandos.

Pela relação que estabelece na sala de aula,
o professor ao ensinar, exerce significativa influência sobre o aluno que aprende, levando-o a
alterar, modificar e transformar atitudes, ideias
habilidades e comportamentos. Sua atuação ultrapassa, no entanto, a simples transmissão de
conhecimentos. Como professor preciso me
As ideias de mediação e internalização encon- mover com clareza na minha prática (GARCIA,
tradas em Vygotsky (1994) permitem defender, 1998).
que a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso processo de interação entre as
A relação ensinar e aprender não se limita ao
pessoas. O papel do outro tem uma importânespaço da sala de aula. Ela é muito mais amcia fundamental enquanto formação do sujeito,
já que o outro é importante na construção do pla, estendendo-se além da escola na medida
que sou, pois, sozinho não há conflito e não terá em que as expectativas e necessidades sociais
modificação. A interação com o outro, desperta bem como a cultura, valores éticos, morais e
no sujeito a capacidade de buscar novas signifi- intelectuais, os costumes, as preferências, encações e trocas de conhecimento. E indubitavel- tre outros fatores presentes na sociedade, tem
mente, é no espaço escolar que esta relação se repercussão direta no trabalho educativo.
intensifica.
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[...] saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para
a sua própria produção ou a sua construção
. Quando entro em uma sala de aula de aula
devo estar sendo um ser aberto a indagações,
à curiosidade, as perguntas dos alunos, as
suas inibições: um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar não de transferir conhecimento (FREIRE.
1996, p 47).

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM:
FAMÍLIA E ESCOLA
As estruturas familiares estão mudando a
cada dia e isto está trazendo alguns reflexos
para o desenvolvimento do aluno em sala de
aula. Muitas vezes os pais delegam a função
de educar somente à escola se ausentando
das reuniões e atividades escolares fazendo
com que o aluno se desinteresse de sua carreira estudantil.

Segundo Freire é necessário desmistificar
que a escola tem como função primordial
transferir conhecimentos de uma geração a
outra, o ofício do professor vai, além disso. É
importante destacar que na relação professor/
aluno o conhecimento é construído dia a dia,
onde ensino e aprendizagem acontecem concomitantemente.

A família em conjunto com a escola deve
buscar bastante esforço e empenho para que
a aprendizagem da criança seja em sua totalidade beneficiada. Almeida (1999, p.107 apud
LEITE e TASSONI, 2002, p.127), diz que: as relações afetivas se evidenciam, pois a transmissão do conhecimento implica, necessariamente, uma interação entre pessoas. Portanto, na
O discente no decorrer do processo peda- relação professor aluno, uma relação humana,
gógico precisa construir a capacidade de per- o afeto está presente.
ceber-se como ser atuante e não apenas um
ser passivo, sendo “sombra” do professor. Os
Pelo que foi citado acima, percebemos que
alunos de diferentes meios sociais chegam até a intervenção com pais é essencial e deve pera escola trazendo uma bagagem de caracte- mitir com que eles analisem os seus comporrísticas culturais e pessoais, que influenciam tamentos. É importante, também, que se façam
diretamente na sua relação pedagógica com intervenções com a criança para que se auo conhecimento, e consequentemente determi- mente o repertório dela em habilidades sociais
na a maneira pela qual responde as exigências (LEITE e TASSONI, 2002).
próprias do processo ensino aprendizagem.
A criança deve ser capaz de pedir e aceitar
Dessa forma, entendemos que o professor auxílio na realização das tarefas escolares. Inideixa de ser o transmissor de conhecimentos ciar, manter e terminar conversas com colegas,
numa relação vertical, e assume a condição irmãos e pais. Expressar suas opiniões para
de educador que, num processo de interação professores, amigos e familiares. Recusar-se a
dialogada com os alunos, na construção cole- fazer o que não quer, como: destruir materiais
tiva do saber valorizando a realidade social do de outros colegas e cabular aulas por influênaluno.
cia de amigos. Analisar situações conflitantes
bem como formas de resolvê-las, tais como
brigas entre colegas e acusações injustas por
parte de professores e pais (LEITE e TASSONI,
2002).
O aumento das habilidades da criança melhora não somente as relações familiares, como
também o ser ajustamento em relação à escola. Contudo, o trabalho com pais e crianças, é
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comprometido por questões socioeconômicas
ou pessoais. Há pais que dizem: “Não posso
faltar ao serviço para vir toda semana, pois não
terei dinheiro no final do mês.”, “Trabalhamos
o dia todo, à noite, cansados, é que não temos
paciência para ensinar ou ver as tarefas” (LEITE e TASSONI, 2002).

tras crianças. Assim se pode atribuir um novo
significado para as experiências de fracasso. É
relevante que se percebam como únicos e valiosos, não necessitando se igualar a outros ou
a uma “normalidade”, mas sendo capazes de
aprender com as experiências vividas (LEITE e
TASSONI, 2002).

Outros pais ou responsáveis, como avós, têm
problemas de saúde, dentre tantos outros. Tais
problemas comprometem o seguimento dos
encontros, a execução das atividades pedidas, como acompanhar a realização das atividades para casa dos filhos, e conversar com
professores na escola. São informações que
demonstram a importância de se oportunizar
que os sujeitos envolvidos reflitam sobre a história vivida em relação à dificuldade escolar e
ao estigma de se ter ou de ser um filho que
não aprendeu na mesma velocidade que ou-

Os familiares comumente culpam a criança
pela dificuldade de aprendizagem. Afirmam
que os filhos são responsáveis pelo problema,
pois acreditam não eles não tenham interesse
pelos conteúdos escolares, são preguiçosos
para realizar as tarefas, são distraídos, menosprezam os esforços que os pais fazem por eles
e são “malcriados” (LEITE e TASSONI, 2002).
Tal crença faz com que as crianças se responsabiliza por algo que não compete somente a
elas, o que prejudica a autoestima, bem como
gera reações emocionais de tristeza, irritabilidade, cansaço e, com frequência, desinteresse
pelo estudo. Além disso, essa ideia não oportuniza a busca de auxílio adequado à criança,
ou seja, uma avaliação médica, psicológica e
pedagógica que verifique os motivos da dificuldade e que direcione quais são as modificações necessárias, sendo estas no âmbito da
família, da escola e da própria criança (LEITE
e TASSONI, 2002).
Os pais devem aprender a estabelecer regras
bem definidas e viáveis. É necessário que os
pais dialoguem com a criança sobre o motivo
das regras, negociando com o filho as que podem ser flexibilizadas. Os pais devem também
ser firmes na verificação do cumprimento delas. No caso da desobediência à regra, antes
de aplicar uma punição, como castigo ou bronca, deve-se investigar com o filho quais foram
as razões para o não cumprimento dela, de
modo que saibam evitar o desrespeito a norma. Tais habilidades de refletir sobre as regras,
negociá-las e pensar sobre as consequências
das mesmas no contexto da família, são importantes para que a criança também aprenda a respeitar as normas da escola, dialogar
com os professores sobre elas e explicarem-se
e desculpar-se quando não foram capazes de
cumpri-las (LEITE e TASSONI, 2002).
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Strick e Smith (2001) ressaltam que o ambiente doméstico exerce um importante papel
para determinar se qualquer criança aprende
bem ou mal. As crianças que recebem um incentivo carinhoso durante toda a vida tendem
a ter atitudes positivas, tanto sobre a aprendizagem quanto sobre si mesmas. Essas crianças buscam e encontram modos de contornar
as dificuldades, mesmo quando são bastante
graves.

O autor ainda refere que as dificuldades de
aprendizagem devem ser diagnosticadas de
forma diferente em relação a outros transtornos
próximos, ainda que, frente a presença em uma
pessoa de uma dificuldade de aprendizagem e
de outro transtorno, seja necessário classificar
ambos os transtornos, sabendo que se trata de
dois transtornos diferentes.

As autoras colocam que o estresse emocional também compromete a capacidade das
crianças para aprender. A ansiedade em relação a dinheiro ou mudanças de residência, a
discórdia familiar ou doença pode não apenas
ser prejudicial em si mesma, mas com o tempo pode corroer a disposição de uma criança
para confiar, assumir riscos e ser receptiva a
novas situações que são importantes para o
sucesso na escola (STRICK e SMITH, 2001).
Para Fernández (1990) quando o fracasso
escolar se instala, profissionais (fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos)
devem intervir, ajudando através de indicações
adequadas. Para José e Coelho (2002) colocam que as crianças não conseguem acompanhar o currículo estabelecido pela escola
e, porque fracassam, são classificados como
retardados mentais, emocionalmente perturbados ou simplesmente rotulados como alunos
fracos e multirrepetentes.
Souza (1996) afirma que o ambiente de origem da criança é altamente responsável pelas
suas atividades de segurança no desempenho
de suas atividades e na aquisição de experiências bem sucedidas, o que faz a criança obter
conceito positivo sobre si mesma, fator importante para a aprendizagem. Para Garcia (1998)
é possível conceber a família como um sistema
de organização, de comunicação e de estabilidade. Esse sistema, a família, pode desordenar
a aprendizagem infantil, o mesmo que podem
fazer os fatores sociais tais como a raça e o
gênero na escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o aumento do número de crianças nas escolas, as estatísticas do fracasso escolar
tornaram-se cada vez mais evidentes. O que faz com que alguns alunos aprendam e outros não?
Encontrar explicações para o fato, bem como os meios para sua superação constituíram-se em
motivações para a realização da pesquisa, ora em desenvolvimento, concebida com os objetivos
de detectar as causas geradoras de dificuldades na área de leitura e de escrita em alunos de 5ª
séries do Ensino Fundamental e verificar a eficiência das atividades de reflexão e de operação
sobre a língua como meios de superação dessas dificuldades, onde pretendemos provar que
parte desse fracasso está diretamente relacionada à questão socioeconômica, e a escola, como
direito de todo cidadão deve desenvolver mecanismos que possibilitem o sucesso do aluno com
dificuldades de aprendizagem.
O alcance social e prático deste trabalho está na possibilidade de se evidenciar que ao aluno
de baixa renda, de certa forma sofre uma espécie de exclusão pedagógica, em função das
suas dificuldades de aprendizagem oriunda da sua condição social, que acaba tornado-se uma
exclusão social, pois este aluno, caso a escola, não assuma suas responsabilidades acabará
sendo vítima da evasão ou repetência, em função do seu padrão linguístico, o que resultará na
reprodução da exclusão social a que ele já está submetido.
A importância das intervenções nas dificuldades de aprendizagem e da participação familiar é
frequentemente apontada por outros projetos que buscam a família como mediadora e ativa do
processo de aprendizagem. Porém, há ainda um vasto caminho de enfrentamento das dificuldades
como recursos financeiros, preparo técnico e as próprias características das constituições
familiares, fatores estes fundamentais para a adesão e continuidade nestes programas.
O presente trabalho nos mostrou que a construção do conhecimento através da concepção
construtivista, ou seja, que a educação deve acontecer a partir de um ato/ação de humanidade
e de amor entre educador educando. Ambos são cúmplices neste processo, no qual trocam
saberes, conhecimentos contínuos e ambos vão descobrindo e construindo novos valores,
conhecimentos, experiências de vida e de mundo, dentro do contexto social, cultural e político
em que vivem.
O processo da alfabetização deve ser significativo e condizente com a realidade do educando,
pois, o educador deve conhecer o seu educando, investigá-lo e entender o seu contexto. A
aprendizagem deve vir de encontro com o que o aluno vivencia, partindo de elementos do seu
cotidiano e que estes saberes adquiridos lhes sejam úteis, proporcionado ao mesmo enfrentar,
conquistar, amenizar e superar obstáculos, desafios, expectativas de oportunidades, objetivos
almejados e principalmente que esta criança torne-se um adulto consciente, ativo e participativo
junto à sociedade, dentro de um universo complexo e dinâmico em que vivemos, que este
ser tenha uma vida digna, provedor de ações críticas, possuidor de uma ótica clara e objetiva
de mundo, sabendo respeitar e ser respeitado e que o diálogo seja sempre sua
principal
ferramenta para o alcance de êxitos em sua vida, almejando-se que esta
criança, seja não só um indivíduo alfabetizado e sim “Letrado”.
Ficou evidente a importância da família e da afetividade neste processo,
de acordo com as dificuldades Concluímos que a participação efetiva
e afetiva dos educadores e da família no processo de alfabetização
é fundamental para que a criança desenvolva-se de forma positiva,
cabendo aos pais a tarefa de orientar seus filhos e encaminhá-los
na vida escolar e do educador auto avaliar-se constantemente em
relação à sua postura e metodologia, proporcionando experiências
educacionais significativas de cunho qualitativo e servindo-lhes de
espelho com bons exemplos.
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A INCLUSÃO DO ALUNO COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
RESUMO: O presente artigo pretende mostrar que a inserção de alunos com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) está cada vez mais frequente na Educação Básica e isso se dá por
meio da inclusão, a qual possibilita convívio e aprendizagens significativas. Pensando nesse
contexto e preocupado com o tal, se faz necessário que o conhecimento e respeito sobre o
TEA sejam pontuais e fundamentais na trajetória escolar. Há que se faça importante que o
método de Análise do Comportamento Aplicada (ABA) na inclusão de alunos com TEA na
Educação Básica seja entendido, compreendido. Não podemos deixar de considerar que o
TEA é um transtorno que engloba diferentes singularidades e, portanto, se faz necessário o
conhecimento sobre as áreas de desenvolvimento afetados por ele. Os docentes precisam
ter acesso a orientações que lhes possibilitem agir com mais assertividade no trabalho pedagógico com os alunos com TEA, não deixando de lado a importância do afeto e da análise
do comportamento. Entendemos que somente o matricular um aluno com TEA na Educação
Básica não é o suficiente. A matrícula só se torna efetiva de fato quando ocorre a inclusão
em uma instância em que haja um diálogo pontual da gestão pedagógica em conjunto com os
docentes envolvidos no processo. Nesse diálogo deve-se haver trocas de informações sobre o
desenvolvimento do aluno e a discussão sobre o conhecimento do método ABA, o qual auxilia
o aluno em seu comportamento, para que a aprendizagem seja significativa e eficaz, e assim
poder concluir que verdadeiramente houve a inclusão.

Palavras-chave: TEA; Inclusão; Respeito; Comportamento; ABA.
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INTRODUÇÃO
DIREITOS DOS ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

O

s alunos que possuem deficiência têm direito aos mesmos direitos que todos os cidadãos, pois a própria Constituição Federal de 1988 define a educação como um direito
de todos. Isso foi muito importante, pois os alunos com deficiência tiveram oportunidades que antes não tinham. Para os alunos com Transtorno Espectro Autista (TEA) houve um olhar
diferenciado e no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) (APA,24) o
autismo foi inserido.
Precisamos respeitar as características do Transtorno do Espectro Autista. Para compreendermos melhor é necessário que saibamos sobre as características específicas do TEA, segundo a
Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2014) O transtorno do espectro autista caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos,
incluindo déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação
usados para interação social e em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Além dos déficits na comunicação social, o diagnóstico do transtorno do espectro
autista requer a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou
atividades (APA. 2014, p.33).
Partindo desse contexto, pensemos que ainda há muita coisa a se fazer e que mesmo com
a grande conquista com relação a inserção da pessoa com autismo seja um direito, se faz necessário criar condições favoráveis para que a aprendizagem seja significativa, como nos diz
Freire (1996,p 47) “ensinar não é transferir conhecimento mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção”.
É importante que compreendamos que é necessário ter respeito aos métodos específicos
para o público que possui TEA para que assim ocorra uma aprendizagem real e não podemos
deixar de lado o entendimento que cada indivíduo é um ser único, cada um tem o seu tempo e
ritmo de aprendizagem, ou seja, cada um aprende de uma forma singular.
Quando o Transtorno do Espectro Autista é entendido e compreendido em seu pleno desenvolvimento por meio de metodologias que sejam cientificamente comprovadas e ao mesmo tempo eficazes, podemos dessa maneira, ter a inclusão social realizada com sucesso e a partir disto
a aprendizagem significativa acontece. Tudo isso faz com que o aluno com TEA possa construir
sua autonomia na sociedade em que vive. O Método de Análise Aplicada do Comportamento
(ABA) é de suma importância na contribuição para uma educação de qualidade no âmbito da
Educação Básica.
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álogos e que possuem um comportamento diferenciado das outras pessoas, que muitas vezes são considerados inconvenientes e assim
Podemos mencionar por meio de pesquisas sendo a chances de interação entre os pares
bibliográficas que já houveram muitos avanços se torna mais complexa.
com relação aos alunos que possuem TransSegundo Gaiato (2018) as pessoas que postorno do Espectro Autista, pois atualmente encontram-se inseridos em escolas regulares. suem TEA tem áreas afetadas da comunicação
Percebemos que já não são mais privados da social que precisam ser entendidas para serem
própria sociedade em que vivem ou excluídos compreendidas. São elas:
do mundo ao qual estão inseridos. Já possuem
• Não possuem interesses por coisas que
o amparo legal para que o acesso à Educação
outras crianças se interessam e gostam,
Básica seja realizado a todos que possuem
tais como: brinquedos ou brincadeiras
uma deficiência, e é neste contexto que o TEA
que não sejam do seu interesse ou que
se encontra. De acordo com a Lei 12.764 de
lhes agradem.
27/12/2012 (Brasil, 2012) que institui a Políti• Há uma dificuldade em se relacionar soca Nacional de Proteção dos Direitos da Pescialmente de forma habitual e adequada,
soa com Transtorno do Espectro Autista, em
não conseguindo criar e manter amizaseu artigo 3º assegura acesso à educação, em
des.
seu item IV, da Pessoa com Transtorno do Es• Quando ocorre a aproximação com outra
pectro Autista.
pessoa se faz de forma não natural, de
maneira robotizada, apreensiva e muitas
Quando falamos em inclusão é importante
vezes há o fracasso nas conversas interdestacar que para que a pessoa com deficiênpessoais.
cia se sinta incluída ela deve ser participativa
• Em um grupo de pessoas ou até mesmo
diante das propostas feitas e realizadas pelos
com apenas uma pessoa há demonstradocentes. É necessário que haja a construção
ção de pouco interesse na conversa, no
do conhecimento pelo aluno para que se crie
que a pessoa está dizendo ou sentindo. É
uma atuação eficaz no auxílio do desenvolvicomo se o que a pessoa está falando não
mento dele. Segundo Sassaki (1999) a incluhá o menor interesse em ouvir.
são é um processo que necessita ser enten• A linguagem corporal fica comprometida,
dido pela sociedade e que a mesma precisa
assim como há a dificuldade do contato
se adaptar para poder incluir e isso engloba
visual com outra pessoa e da comunicaincluir em seus sistemas sociais todas as pesção não-verbal. A integração entre a cosoas com deficiência.
municação verbal e não verbal torna-se
empobrecida.
Precisamos entender e compreender o que
• O entendimento da linguagem não verbal
vem a ser TEA para que ação e atuação dentro
por meio de expressões faciais não ocordo ambiente escolar seja transformadora e efire a contento, pois há a dificuldade em
caz. Gaiato (2018) deixa claro que o autismo
entender e compreender se dá pela falta
é conhecido pela sigla TEA - Transtorno do Esde aceitação do outro.
pectro Autista, pois apresenta vários sintomas
• Em diferentes situações sociais a adapdiferentes quanto a socialização, dificuldades
tação se torna nula, porque há o empede comunicação e a interesses restritos.
cilho de se viver e conviver em reuniões
sociais.
Resumindo, TEA , é a sigla que denomina

O QUE É TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA

indivíduos que possuem grande dificuldade em
realizar amizades, iniciar ou mesmo manter di40
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As pessoas que possuem TEA apresentam
particularidades do transtorno. Segundo Silva,
Gaiato, Reveles (2012) os comportamentos
tornam-se diferentes dos das outras pessoas.
Aparecem os movimentos repetitivos, além da
gravidade da socialização e linguagem. Os
comportamentos motores estereotipados aparecem por várias vezes como pular, balançar
o corpo e ou as mãos, girar em círculos, bater palmas, agitar os dedos das mãos, ou simplesmente torce-los, realização de caretas de
diferentes formas e aspectos. Esses padrões
repetitivos são realizados sempre da mesma
maneira e algumas crianças acabam criando
manias, as quais contribuem para tais comportamentos.

Uma pessoa que possui TEA em um grau
leve acaba por, não dando trabalho em sala de
aula, não precisando de intervenção constante
para se manter calmo e por esta maneira nem
sempre há a apresentação e trabalho, didaticamente falando, de atividades voltadas para sua
deficiência, ou seja, acaba fazendo as mesmas
atividades como os demais alunos fazem.

Estas atividades precisam ser diferenciadas
e apropriadas para os objetivos que se quer
atingir. Em contrapartida os casos de alunos
com um grau mais elevado ficam, geralmente,
passeando pela escola, pois não conseguem
permanecer em sala de aula, ficam inquietos
e por esse motivo não participam das atividades pedagógicas as quais têm a função de
enriquecer e potencializar as capacidades que
O TEA também possui diferentes graus além eles possuem.
dos apresentados acima, dentro do próprio esSabemos que em algumas escolas o atendipectro. Com isso podemos refletir que não há
mento
a alunos com TEA acontecem a contennenhum padrão igualitário para todas as pessoas que possuem TEA. Podemos compreen- to. Por esse motivo não podemos generalizar
o assunto. Precisamos refletir sobre como esder melhor quando Schwartzman (2019) mentão sendo desenvolvidas as práticas docentes
ciona que quando se fala em autismo qualquer
quando exercidas dentro das salas de aula em
pessoa que apresente ou possua os sintomas que há aluno com TEA.
elencados acima, é caracterizado como autista.
Se faz necessária que haja uma ação conjunta entre o docente regente da sala de aula
Hoje sabemos e compreendemos que o TEA comum com o docente do Atendimento Edué um transtorno que apresenta uma gama de cacional Especializado - AEE. Essa ação deve
singularidades, com diferentes níveis de grau, se estender à família do educando, para que
com inúmeras formas de apresentação dos se consiga êxito na inclusão e na aprendizacomportamentos e todos geram prejuízos nas gem. Para que a construção do conhecimento
áreas afetadas. Com isso nos indagamos como por parte do aluno com TEA seja significativo a
auxiliar na aprendizagem de uma pessoa com equipe gestora precisa se unir com os docenTEA, sem termos uma intervenção específica? tes e família, deixando bem explícita a intenção
Precisamos estudar para conhecer os métodos pedagógica.
que auxiliam na aprendizagem e que sejam toPensemos em um professor da sala de aula
talmente voltados para estas pessoas.
regular comum e que possui em sua turma um
aluno com TEA. Esse docente necessita de
Incluir é pensar em criar possibilidades que orientações que o auxiliem e que o façam agir
façam com que a pessoa com deficiência pos- de maneira significativa para que o pedagógico
sa realizar diferentes coisas, mas compreen- seja assertivo na relação que o docente tem
dendo que se deve respeitar o ritmo de cada com seu aluno. Realizando uma intervenção
um. Nem todas as escolas da Educação Bá- pontual o aluno com TEA terá direito a uma
sica tem um pensamento direcionado para as educação com qualidade e equidade, o que na
verdade tem uma garantia legal.
pessoas com TEA.
41
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aprendizagem. É necessário que se tenha momentos enriquecedores, ou seja, de formação
que permitam a troca de experiências, informaÉ de suma importância que o docente tenha ções e conhecimentos sobre o processo de
sempre orientações e conhecimentos sobre aprendizagem desse aluno.
o planejamento de atividades diferenciadas
O trabalho do Coordenador Pedagógico prepara que as intervenções pedagógicas sejam
realizadas significativamente nos alunos com cisa estar centralizado no docente de sala de
TEA. Mas, será que esse docente possui essas aula regular comum e possua aluno com TEA,
orientações e conhecimentos necessários para para que possa haver claridade e ao mesmo
enriquecer sua prática pedagógica? Pensando tempo inovações em sua prática, por isso irá
nessa problemática qual o papel do Coordena- auxiliar no procedimento da sua atuação, pois
dor Pedagógico ou Orientador Pedagógico em é no momento do planejamento que o docenrelação e função dessas orientações ao docen- te irá refletir sobre a sua ação pedagógica.
Franco (2008) nos faz compreender que ao se
te da sala de aula regular comum?
refletir sobre sua ação pedagógica o docente
Segundo Soares e Colares (2016) há uma irá perceber que a orientação pedagógica está
explicação para essa problemática. A função surtindo efeito, pois nesse momento está senprimeira do Coordenador Pedagógico deve ser do colocado em prática a organização, como trabalho de formação continuada com os pro- preensão e a transformação da práxis docente.

ORIENTAÇÕES PARA O DOCENTE
COM ALUNO COM TEA

fessores da instituição em que esteja atuando,
procurando ampliar os conhecimentos, debater
sobre dúvidas e anseios dos docentes. Concluímos que para que haja um trabalho prioritário
com alunos com TEA não basta apenas que o
professor, por si só, trabalhe isoladamente o
processo de

Além do Coordenador Pedagógico outro
profissional tão importante quanto e que pode
e deve auxiliar o docente da sala de aula comum com aluno com TEA é o docente da sala
de Atendimento Educacional Especializado-AEE, pois é nesse movimento dialógico que,
em conjunto, poderão fazer com que o período
e vida escolar do aluno seja uma realidade em
termos de inclusão, tendo como base fundamental a efetividade do processo de construção do conhecimento.
Quando falamos no docente do Atendimento Educacional Especializado remetemo-nos em suas atribuições de cargo
elencadas pelo Ministério da Educação
(MEC, 2008) que nos chama a atenção
é que deve haver a orientação para professores e família e o estabelecimento
de articulação entre os professores da
sala de aula comum para que possam
criar estratégias que promovam a participação dos alunos com TEA nas atividades
escolares, sem discriminação e respeitando
suas diversidades e limitações.
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Quanto mais envolvido estiverem os profissionais da educação, mais êxito se tem no processo de aprendizagem. Partindo desse ponto
outro profissional que pode contribuir para uma
troca de informações e saberes é o docente da
Sala de Recursos Multifuncionais (SEM), pois
dessa forma o estudante com TEA não ficará
à deriva.

Sabemos que o comportamento pode estar
atrelado a ser condicionado e ou controlado,
por meio do uso de estratégias que são denominadas como reforço positivo e a partir disso
o comportamento desejado pode se repetir por
várias vezes. Skinner (2003) nos explica que o
processo de condicionamento é um processo
de substituição de estímulos e que um estímulo
neutro pode mudar, ou seja, ele pode adquirir o
Quando se há essa relação entre os docen- poder de eliciar a resposta que primeiramente
tes as intervenções pedagógicas passam a ter e originalmente era eliciada por um outro estío efeito desejado e esperado e o aluno com mulo.
TEA passa a ser um estudante participativo,
respeitado e envolvido no contexto escolar
Seguindo esse entendimento podemos comabandonando de vez a sensação de estar ape- preender que toda vez que um comportamento
nas ocupando um lugar na sala de aula.
foi observado, analisado e que for constatado
a necessidade de se fazer modificações e ajusDeixamos bem claro que a responsabilida- tes, é nesse momento que será acrescentado
de de ter um aluno com TEA não é exclusiva um estímulo que será compreendido como um
do docente e sim de todos no âmbito escolar, reforço positivo. Assim o indivíduo poderá comsendo assim entendido a inclusão será efeti- preender que a resposta positiva ao reforço pova porque todos da instituição escolar, equipe sitivo é a resposta esperada para aquele degestora, docente AEE, docente SRM, docentes terminado momento e a chance dessa atitude
da sala de aula regular comum e funcionários voltar a se repetir é muito grande reforçando a
se percebam como corresponsáveis no que resposta esperada para uma situação cotidiatange pela permanência, convívio e acesso a na.
uma educação de qualidade e equidade ao
estudante com TEA. Lembremos que um estuRessaltamos que uma pessoa com TEA posdante com TEA é responsabilidade de todos e sui um grande prejuízo nos comportamentos
não apenas da escola. Todos nós precisamos sociais que são muitas vezes intitulados como
estar prontos para acolhê-los e auxiliá-los.
inadequados ou inapropriados. Para auxiliá-los
nesse sentido, trazendo a eles menos sofrimento nessas interações podemos falar do método
ENTENDENDO O MÉTODO ABA
que se baseia na Análise Aplicada do ComPrecisamos ter um entendimento para am- portamento (ABA). Ele é fundamental durante
pliarmos nossos conhecimentos e nesse senti- a educação básica, pois com ele o aluno com
do auxiliar os alunos com TEA. Primeiramente TEA pode vir a ser uma pessoa mais participaprecisamos compreender o que é comporta- tiva e dessa maneira podendo ser compreendimento. Para sermos bem claro podemos com- do como um ser que pensa, age, sente e que
preender que comportamento é toda atitude e pode interagir com seus pares, apenas sendo
interação que o ser possui e que será utilizado respeitado em suas limitações e poderá viver
no meio em que se encontra. Todo comporta- como um aluno integrante ativo da sala de aula
mento, necessariamente, está relacionado ao e das atividades propostas pelos docentes da
próprio meio em que vive ou a outro organis- escola.
mo e que possa nos proporcionar emitir ações,
reações e respostas que venham ao encontro
dos estímulos ou das situações que já experienciamos.
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O método ao qual aqui está sendo falado, o
método ABA, é uma tradução desta sigla que
quer dizer Análise Aplicada do Comportamento e em inglês se nomeia Applied Behavior
Analysis. Este método, segundo Gaiato (2018),
o ABA possui evidência científica eficaz para
pessoas com TEA, e a Associação para a Ciência do Tratamento do Autismo nos Estados
Unidos indica este método.
Quanto ao método ABA, o mesmo não necessita ser utilizado apenas por pessoas que
possuem TEA, ele pode ser utilizado por todo
e qualquer ser humano que tem a necessidade
de melhorar seu comportamento. A metodologia empregada neste método tem como foco
principal o comportamento do indivíduo por
meio da análise do comportamento, para inserir e melhorar comportamentos adequados e
poder diminuir os comportamentos inadequados.

currículo personalizado, ou seja, cada pessoa
com TEA é única e o planejamento não serve
um padrão, devendo estar atento às necessidades da pessoa, para que o trabalho com base
no reforço positivo possa alcançar o resultado
esperado e desejado.
Podemos compreender que para entendermos cada vez melhor um aluno com TEA se
faz necessário primeiramente compreendê-lo
como um ser único que possui suas particularidades singulares e dessa forma podermos
agir para uma intervenção realizada com sabedoria e eficiência agregando auxílio em seu
pleno desenvolvimento como aluno e cidadão.

É importante que este método se torne conhecido pela equipe pedagógica e por todos
os envolvidos na Unidade Escolar. Vale ressaltar que para que a inclusão seja de fato verdadeira para as pessoas com TEA estas precisam fazer parte do contexto pedagógico e para
Segundo Silva, Gaiato e Reveles (2012) a isso é necessário que exista um processo ativo
metodologia neste método tem a função de de aprendizagem.
modificar os comportamentos inadequados
substituindo-os por outros que possam ser relevantes e que tenham simbologias funcionais.
O foco principal está na mudança nos comportamentos social, verbal e na grande maioria
das vezes na extinção da birra. São utilizadas
uma gama de procedimentos comportamentais que acabam por fortalecer as habilidades
já existentes e passam a modelar as habilidades ainda não desenvolvidas.
Com isso passa-se a ter um envolvimento na
criação de oportunidades para que o indivíduo
possa aprender, melhorar, aplicar e praticar as
habilidades por meio de incentivos ou reforços
positivos, ou seja, quanto mais for elogiado e
premiado a cada conquista positiva, melhor
será o comportamento, o qual será realizado
de maneira adequada.
Nesse método encontramos características
que precisam ser ajustados a cada pessoa,
tais como: sessões individuais para que se
possa apropriar-se do que será trabalhado;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensando em uma inclusão de fato efetiva para os alunos com TEA na Educação Básica é
necessário que haja participação contínua e a inserção do estudante tanto nas atividades pedagógicas quanto no contexto escolar e que nesse contexto ele se sinta e seja parte integrante da
sala de aula em que estiver presente, sendo respeitado em seus limites e ritmos de aprendizagem.
O trabalho do Coordenador Pedagógico atrelado ao docente do AEE é importante para a
compreensão e orientações junto ao professor da sala de aula regular que tiveram estudante
com TEA. Dessas orientações, informações e estudos serão construídos conhecimentos frente
aos aspectos e características dos estudantes com TEA que nortearão a ação pedagógica do
docente.
O método ABA é utilizado para a inclusão do estudante com TEA no contexto escolar e tem
a função de amenizar e diminuir os comportamentos apresentando disruptivas e apresentando
aumento nos comportamentos adequados, fazendo com que o estudante com TEA se sinta mais
participativo nas atividades pedagógicas.
Com essa melhora nos comportamentos adequados, uma pessoa com TEA pode passar a
vista pela sociedade em geral, como uma pessoa que pensa, age, sente e se sente em relação
ao contexto na qual está inserida.

45

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020
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DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM

RESUMO: Ao elaborar este artigo consideramos como objetivo principal a importância do fazer pedagógico no desenvolvimento do aprendizado de alunos com maiores dificuldades nos
primeiros anos de estudo. Para isso nos propomos a realizar um estudo com um educando,
de forma que as práticas de ensino-aprendizagem estivessem ancoradas em uma relação de
confiança e reflexão conjunta sobre possíveis meios de sanar suas dificuldades. E dentro deste contexto, procuramos explanar a influência do bem estar pessoal do aluno como relacionamentos familiares e amizades. Que podem contribuir para o desenvolvimento educacional de
crianças com dificuldades de aprendizagem.

Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem; Didática; Relacionamento.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem por objetivo estabelecer uma relação de confiança na qual haja os principais fatores como: dedicação e paciência, aplicando atividades diferenciadas para
motivar o aluno nessa tarefa de aprender a ler e escrever. Para tanto, temos que levar
em consideração que o tema a ser abordado neste trabalho visa apresentar uma reflexão sobre
a dificuldade de aprendizagem que vem sendo amplamente discutido pelos governantes e por
especialistas da área da educação.
Estes por sinal, visam encontrar as principais causas e a melhor forma de lidar com ela e assim auxiliar o aluno nessa etapa, para isso cada caso deve ser avaliado particularmente, incluindo no diagnóstico o entorno familiar e escolar. Tanto pais como professores devem estar atentos
quanto ao processo de aprendizagem, tentando descobrir novas estratégias, novos recursos que
levem o educando ao aprendizado. Nesse estudo abordaremos o papel da escola, que “dentre
outros apresentam quatro fatores que podem afetar a aprendizagem: o professor, a relação entre
os alunos, os métodos de ensino e o ambiente escolar” (PAÍN, 1985).
A aplicabilidade da aprendizagem passa a se dar dentro e fora dos muros da escola, mas isso
só acontece quando a aprendizagem acontece de fato e é acessível e disponível para todos em
qualquer grupo social ao qual esse aluno faz parte. É a aprendizagem, o objetivo de toda e qualquer escola, seja em qualquer modalidade em qualquer nível, e alunos de qualquer faixa etária.
Muitos estudos têm sido realizados com o intuito de entender como a aprendizagem ocorre.
Objetivando respostas que auxiliem profissionais a compreenderem o por que uns alunos aprendem com tanta facilidade enquanto outros têm dificuldades no mesmo processo.
Entender e agir de forma positiva sobre estas dificuldades é conduzir o aluno a ultrapassar os
seus limites, que muitas vezes é imposto por déficit cognitivo, físico ou até mesmo afetivo.
Para fundamentar a pesquisa foi realizado um estudo de caso com um aluno de 9 anos de idade que cursa a 4ª série do ensino fundamental em uma escola estadual de São Paulo, que apresenta dificuldade de aprendizado, não sabe ler e escrever palavras silábicas com valor porém
não consegue interpretá-las, apesar de conhecer todo o alfabeto, foram realizadas intervenções
didático pedagógicas, que foram aplicadas de forma individual buscando estabelecer uma
relação de proximidade e confiança, fazendo com que o aluno sentisse confiança nessa relação,
professor – aluno, e à vontade para expor todas as suas dúvidas e dificuldades.
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CONCEITO DE APRENDIZAGEM
Segundo Alves (2007), “a aprendizagem
pode ser definida como uma modificação do
comportamento do indivíduo em função da experiência. E pode ser caracterizada pelo estilo
sistemático e intencional e pela organização
das atividades que a desencadeiam, atividades
que se implantam em um quadro de finalidades e exigências determinadas pela instituição”
(ALVES, 2007).
Desse modo, o processo de aprendizagem
traduz a maneira como os seres adquirem novos conhecimentos, desenvolvem competências e mudam o comportamento. Trata-se de
um processo complexo que, dificilmente, pode
ser explicado apenas através de recortes ao
todo (ALVES 2007, P.18).
O contexto metodológico engloba o que é
ensinado na escola e sua relação com valores
como pertinência e significados, o fator decisivo nesse contexto é a unificação dos objetivos,
conteúdos e os métodos, onde o professor precisa despertar no aluno o interesse em aprender e superar as dificuldades encontradas.
Barca Lozano e Porto Rioboo(1998) apresentam um conceito de aprendizagem que associa
3 aspectos. O primeiro avalia a aprendizagem
como um processo ativo, sendo que, os alunos
precisam realizar uma certa quantidade de atividades facilitando a assimilação dos conteúdos.
O segundo define a aprendizagem como um
processo construtivo, sendo que as atividades
que os alunos desempenham têm como objetivo a construção do conhecimento. O terceiro
menciona a aprendizagem como um processo
onde o aluno deverá aprimorar e organizar as
estruturas cognitivas.
Segundo Piaget a aprendizagem é um processo de desenvolvimento intelectual, que se
dá por meio de estrutura de pensamento e está
estritamente relacionada à ação do sujeito sobre o meio, partindo do princípio de interação
de Vygotsky e acontece em etapas: assimilação, acomodação e equilibração.

A acomodação se refere ao mecanismo complementar em que os esquemas e estruturas
do sujeito devem se ajustar às propriedades e
às particularidades do objeto. A equilibração
é o processo geral em que o indivíduo deve
compensar ativamente as perturbações que o
meio oferece, ou seja obstáculos, dificuldade
encontrada, resistência do objeto a ser assimilado (PIAGET, 1998).
Sobre o desenvolvimento intelectual da criança, Piaget afirma que este provém de uma
“equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado com menos equilíbrio para
um estado de equilíbrio superior”. Cada estágio
de desenvolvimento constitui, portanto, uma
forma particular de equilíbrio e a sequência da
evolução mental caracteriza uma equilibração
sempre completa (PIAGET, 1998).
De acordo com Fonseca (1984, p. 228), “a
dificuldade de aprendizagem é uma desarmonia do desenvolvimento normalmente caracterizada por uma imaturidade psicomotora que
inclui perturbações nos processos receptivos,
integrativos e expressivos da atividade simbólica.” Assim, a não aprendizagem dos alunos
não pode ser simplesmente associada a ausência de interesse pelos estudos, mas deve
ser compreendida como um problema cujas
causas podem ser diversas e que influi, consideravelmente, na capacidade de aprender do
aluno (FONSECA, 1984).
Considerando que as causas para a dificuldade de aprender podem ser diversas analisaremos o fator ambiental que segundo Paín
(1985, p.33) é especialmente determinante no
diagnóstico do problema de aprendizagem, na
medida em que nos permite compreender sua
coincidência com a ideologia e os valores vigentes no grupo. Se os problemas de aprendizagem estão presentes no ambiente escolar e
ausente nos outros lugares, como no ambiente familiar, o problema deve estar no local de
aprendizado, às vezes, a própria escola, com
todas as suas fontes de tensão e ansiedade,
pode estar agravando ou causando dificuldades na aprendizagem (PAÍN, 1985, p.33).
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No ambiente escolar, certas características
do professor, como paciência, dedicação e
vontade de ajudar podem facilitar a aprendizagem, ao contrário, o autoritarismo e o desinteresse, podem levar o aluno a desinteressar-se
e não aprender, muitas vezes ele já vem de um
histórico familiar conturbado, acompanhado de
autoritarismo excessivo, separação, situações
que não oferecem à criança um mínimo de carinho, compreensão, amor, recursos materiais
e quando este chega a escola depara-se com
um espaço semelhante que não o acolhe, incentiva ou auxilia. Como cita Strick e Smith
(2001, p. 34):

A rigidez na sala de aula para crianças com
dificuldade de aprendizagem é fatal. Para progredirem, tais estudantes devem ser encorajados a
trabalhar o seu próprio modo. Se forem colocados
com um professor inflexível sobre tarefas e testes,
ou que usa materiais e métodos inapropriados às
suas necessidades, eles serão reprovados. Se forem regularmente envergonhados ou penalizados
por seus fracassos, os estudantes provavelmente não permanecerão motivados por muito tempo
(STRICK E SMITH, 2001, p. 34).

Dessa forma, é necessário que o professor
atente para as diferentes formas de ensinar,
para que possa atender às dificuldades diversas dos seus alunos de modo a estabelecer
um laço de confiança recíproca, sendo que um
ambiente de confiança pode facilitar o aprendizado, quando um professor mal preparado
depara-se com um aluno com dificuldade de
aprendizagem, seja ela de qualquer natureza,
e ele não é criativo e flexível em suas aulas, a
tendência é deixar esse aluno de lado, não se
esforçando ou criando estratégias para auxiliá-lo a superá-las (STRICK E SMITH, 2001).

O docente precisa ter em mente que nenhum
aluno apresenta baixo rendimento por vontade
própria, a grande maioria sofre com essa situação por não conseguir acompanhar a turma
e algumas vezes é discriminado, visto como
incapaz e desinteressado tanto pelos professores quanto pela família e amigos, por essa razão alguns desenvolvem a agressividade como
forma de se defender, então cabe ao professor
identificar essa dificuldade e procurar auxiliar
o aluno da melhor forma possível como cita
Smith e Strick (2001, apud Waldow; Borges;
Sagrilo, 2006, p.468) “os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem necessitam
de uma atenção especial, de um trabalho diferenciado e o professor deve se preocupar com
a metodologia de ensino”.
Tendo em vista a abordagem de Vygotsky,
é por intermédio da interação entre professor
e aluno que ocorre a aprendizagem (Rego,
1995), mesmo havendo diversas situações que
podem interferir no processo de aquisição do
conhecimento por parte dos educandos, uma
prática docente interativa e dialógica pode facilitar o aprendizado (REGO, 1995).

O PROBLEMA E A DIFICULDADE DE
APRENDIZAGEM NO BRASIL
Os problemas relacionados à dificuldade de
aprendizagem escolar dos alunos, é uma situação preocupante para os professores que
atuam no ensino fundamental I. Para Antunes(1997) essas dificuldades podem ser percebidas nas crianças que não tem um bom
rendimento escolar em uma ou mais áreas,
mostrando problema na: expressão oral, compreensão oral, expressão escrita com ortografia apropriada, desenvoltura básica de leitura,
compreensão da leitura, cálculo matemático
(ANTUNES, 1997).
“Dificuldade de aprendizagem é um problema que está relacionado a uma série de fatores e podem se manifestar de diversas formas,
como: transtornos, dificuldade significativa na
compreensão e uso da escuta, na forma de
falar, ler, escrever, raciocinar e desenvolver habilidades matemáticas. Esses transtornos são
inerentes ao indivíduo podendo ser resultan51
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tes da disfunção do sistema nervoso central,
e podem acontecer ao longo do período vital.
Podem estar também associados a essas dificuldades de aprendizagem, problemas relacionados à conduta do indivíduo, percepção
social e interação social, mas não estabelecem
por si próprias um problema de aprendizagem
(GARCIA, 1998 p.31-32).

Ressalta o autor (2001) que as dificuldades
são as vezes tão sutis que normalmente as
crianças não demonstram apresentar problemas algum nas primeiras séries iniciais, entretanto, a falta de experiência dos professores
aliado ao medo dos pais em enfrentarem a situação de terem um filho com limitações de
aprendizagem, dificulta a detecção do problePara que seja identificada uma dificuldade ma. Como esclarece Smith Strike(2001, p.15):
de aprendizagem é preciso uma avaliação, e a
partir dos resultados obtidos, deve ser planejada a aplicação de um programa de intervenção
pedagógica, problemas de aprendizagem precisam ser identificados e trabalhados, o profisMuitas crianças com dificuldades de aprensional deve conhecer o conjunto das variáveis
dizagem
também lutam com comportamentos
e a origem do problema para que possa trabaque complicam suas dificuldades na escola. A
lhar de forma específica e tentar resolver.

ENTENDENDO A DIFICULDADE DE
APRENDIZAGEM

mais saliente dessas é a hiperatividade, uma
inquietação extrema que afeta 15 a 20% das
crianças com dificuldades de aprendizagem.
Alguns outros comportamentos problemáticos
em geral observados em pessoas jovens com
dificuldade de aprendizagem são os seguintes:
fraco alcance, dificuldades para seguir instruções, imaturidade social, dificuldade com a conversação, inflexibilidade, fraco planejamento e
habilidades organizacionais, distração, falta de
clareza e falta de controle dos impulsos (SMITH
STRIKE, 2001, 15).

O problema da dificuldade de aprendizagem
é um assunto extenso à complexidade que rodeia esse tema desde 1963 o mesmo, vem
sendo discutido com intensidade pelos educadores e profissionais ligados a essa questão
como: médicos, fonoaudiólogos, psicólogos
educacionais, assistente de ensino, assistente
social, entre outros. Pois o conceito sobre dificuldade de aprendizagem representa diversas
definições entre algumas esta essa citada por
Os problemas que envolvem a dificuldade de
dois autores: “que ressaltam que as necessi- aprendizagem abrangem desde fatores comdades educativas especiais e inadaptação por portamentais ao neurológico, e quando estes
déficit socioambiental” (SMITH STRIKE, 2001). não são compreendidos por pais e professores a criança sofre danos às vezes irreparáA dificuldade de aprendizagem está ligada veis pois a maioria associa a falta de interesse
a uma ampla gama de problemas que podem pelos estudos à preguiça, ou ainda defeito de
afetar qualquer área do desempenho acadêmi- personalidade, prejudicando sistematicamente
co, raramente, elas devem ser atribuídas a uma o processo de descoberta do real problema
única causa, pois muitos aspectos diferentes que aflige crianças e adolescentes, mas mespodem prejudicar o funcionamento cerebral, e mo enfrentando todos os obstáculos algumas
os fatores psicológicos dessa criança frequen- crianças apresentam-se felizes e bem ajustatemente são prejudicados, até certo grau, por das, outras manifestam sinais de frustração e
seus ambientes domésticos e escolares, sendo depressão. Todas estas oscilações emocionais
enquadrada a depender do grau de severidade são provenientes do processo de adaptação
como: moderada, grave, profunda e múltiplas do aprender de forma apropriada ao grau de
(SMITH STRIKE, 2001).
dificuldade. De acordo com o posicionamento
de Paín (1992, p.23):
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[...] a aprendizagem será tanto mais rápida
quanto maior seja a necessidade do sujeito,
pois a urgência da compensação dará mais relevância ao recurso encontrado para superá-La.
Mas, salvo quando se trata de aprendizagens
práticas e instrumentais, é difícil que se dê na
aprendizagem humana uma necessidade primária reconhecida interoceptivamente. Frequentemente apela-se para as motivações, primarias
ou secundarias. No primeiro Ligado as motivações são ligadas à satisfação proveniente do
próprio exercício do prazer proporcionado pela
equilibração em si. No segundo caso as gratificações provém do aplauso social, da evitação
de um castigo ou do afeto do professor (PAÍN,
1992, p.23).

Novamente iniciamos as atividades com o
alfabeto móvel dessa vez identificando as sílabas e formando palavras com elas, sempre
verbalizando as sílabas e palavras em voz alta
para que haja a percepção do seu som, após
solicitamos que escrevesse as palavras, e
como havia mencionado a professora do aluno, constatamos que está na fase silábico com
valor, com algumas intervenções e com toda
a atenção voltada para ele, para que sinta segurança em tentar e não ter vergonha em errar
o aluno consegue escrever as palavras com
sentido, nesse dia saiu-se muito bem, e a cada
progresso percebemos que fica mais motivado
a alcançar o seu principal objetivo que é conseguir ler como as outras crianças da classe
(CORREIA, 2008).

Os encontros seguiram alternando tipos de
atividades como: ditado de palavras e frases,
caça palavras, cruzadinhas, ditado recortado,
atividades para completar as frases com as vogais e consoantes faltantes e completar com as
palavras de acordo com os desenhos impressos, em todas as atividades apresentou dificuldades, mas sempre com interesse e com auxílio sempre conseguia finalizar as atividades, ao
CAMINHOS DA INTERVENÇÃO
contrário da sala de aula que não conseguia
PEDAGÓGICA
finalizar as atividades e muitas nem eram feitas
pelo fato de não saber por onde começar ou
Segundo a professora Daiane Vieira, foram por não dar tempo nem de terminar de copiar
apresentadas diversas atividades ao aluno, num da lousa as atividades propostas.
total de 10 encontros, com duração média de
1 hora, inicialmente com letras do alfabeto móNas demais intervenções procuramos auxiliar
vel, para medir os seus conhecimentos quanto o aluno não somente a ler e escrever, mas a
ao alfabeto, o resultado foi muito bom, conhece
construir uma confiança em si mesmo de que
todas as letras e as identifica facilmente, porém quando solicitado que formem sílabas tem é capaz de aprender, para que ele pudesse
dificuldade, não conhece as famílias silábicas, construir o conhecimento de uma maneira menos traumática e mais prazerosa, considerannão consegue formar as palavras.
do a dificuldade de aprendizagem de alguns
Partindo dessa dificuldade iniciamos a ati- alunos da sala de aula, caberá ao professor
vidade solicitando que identificasse algumas adaptar a sua aula também a esses alunos que
letras no alfabeto móvel, e falasse alguma pa- deverão ter uma atenção diferenciada, pequelavra que iniciasse com essa letra, o discen- nas mudanças podem significar grandes avante tem dificuldade em associar a letra ao som ços para esses discentes evitando assim que
produzido, então o auxiliei falando a letra por eles desanimem por se sentirem fracassados.
diversas vezes em voz alta e solicitando que Por isso a dificuldade de aprendizagem é um
ele repetisse, para que percebesse o seu som desafio não só para o educando, mas princie então o associado a alguma palavra do seu palmente para o educador. Segundo Correia
repertório, o que foi bem produtivo, pois come(2008, p.16), para os alunos com dificuldade
çou a se lembrar de palavras que já conhecia
de aprendizagem:
(CORREIA, 2008).
A dificuldade de aprendizagem envolve várias
causas que podem conduzir a procedimentos
positivos e negativos a depender do grau de
limitação da criança e do interesse dos pais,
escola, e professores na tarefa de melhorar a
qualidade de vida dos portadores destas problemáticas.
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iguais, identificar a sílaba como unidade fonológica. Intercalamos nesse período diversos
jogos como: Caça-rimas, que tem como objetivo a percepção de que palavras diferentes
podem possuir partes sonoras iguais no final,
[...] há que considerar um conjunto de fatodesenvolver a consciência fonológica por meio
res que podem facilitar a sua aprendizagem,
da exploração de rimas, comparar palavras
como são, por exemplo, a reestruturação do
quanto às semelhanças sonoras; Dado sonoambiente educativo; a simplificação das instruções no que diz respeito às tarefas escolares;
ro, que tem como objetivo identificar a sílaba
o ajustamento dos horários; a alteração de texcomo unidade fonológica e como unidade das
to e do trabalho de casa; o uso de tecnologias
palavras orais, comparar palavras quanto às
de informação e comunicação; as propostas
semelhanças sonoras, desenvolver a conscide avaliação (CORREIA, 2008, p.16).
ência fonológica por meio da exploração dos
sons iniciais da palavras (aliteração) e comparar palavras quanto às semelhanças sonoras; Batalha de palavras que tem como objetivo
compreender que as palavras são compostas
O aluno tem se mostrado mais confiante e por unidades menores; segmentar palavras em
mostra-se muito animado para os nossos en- sílabas e comparar as palavras quanto ao núcontros, resolvemos acrescentar aos nossos mero de sílabas (GARCIA, 1998).
encontros atividades com jogos de alfabetização, o Ministério da Educação (MEC) encaEm todos os jogos o aluno saiu-se muito bem
minhou para as escolas estaduais alguns kits e com uma grande motivação, percebemos
contendo vários jogos para auxiliar os profes- que esse tipo de atividade diferenciada traz ao
sores a melhor conduzir o ensino e facilitar a aluno uma vontade de se superar, de aprenaprendizagem dos alunos, sendo que os jogos der cada vez mais, sendo esse aprendizado de
além de constituir-se como veículo de expres- uma forma mais leve e descontraída, como se
são e socialização, é também uma atividade não houvesse a obrigatoriedade de acertar ou
lúdica em que a criança se engaja em um mun- de haver alguém lhe corrigindo e cobrando o
do imaginário, regido por regras próprias que tempo todo, as atividades foram sendo apreengeralmente são construídas a partir das pró- didas naturalmente e com grande satisfação.
prias regras sociais de convivência. Na alfabetização os jogos podem ser poderosos aliados
para que os alunos possam refletir
sobre o sistema de escrita (GARCIA, 1998).
Partimos agora para os jogos,
iniciando com Bingo da letra inicial, tem como objetivo a compreensão que as palavras são
compostas por unidades sonoras
e que podemos pronunciá-las separadamente, comparar as palavras quanto às semelhanças
sonoras (nas sílabas iniciais),
perceber que as palavras diferentes possuem partes sonoras
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola é um dos agentes responsáveis pela integração da criança na sociedade além da
família. É um componente capaz de contribuir para o bom desenvolvimento de uma socialização
adequada da criança, por meio de atividades em grupo, de forma que capacite o relacionamento
e participação destas atividades, caracterizando em cada criança o sentimento de sentir-se um
ser social.
Se a criança não se envolve com o grupo ou este não a envolve, começa haver um baixo nível
de participação e envolvimento nas atividades e, consequentemente o isolamento interferirá no
desempenho escolar. Comportamento retraído, ou agitado, desvinculado do que pode se chamar de temperança, equilíbrio de uma criança no ambiente escolar pode estar sofrendo interferência do ambiente familiar. Mas também, pode estar relacionado a fatores biológicos.
A escola tem a tarefa relevante no resgate da auto-imagem distorcida da criança, por ter uma
concepção totalmente transmissora de educação e de cultura, que transcende as habilidades
educacionais familiares, além da responsabilidade e competência em desvendar para a criança
o significado e o sentido do aprender.
Alunos com dificuldades de aprendizagem podem aprender tanto quanto outros alunos que
não tem esse problema; além disso, a educação, sendo um direito assegurado pela legislação,
deve ser promovida a todos os indivíduos igualmente. Talvez um dos maiores empecilhos para
a aprendizagem de alunos com dificuldades de aprendizagem seja a falta de informação, o
preconceito e até mesmo a ausência de uma consciência no docente de que ele tem em mãos
ferramentas poderosas para ajudar os educandos que sofrem por não conseguirem aprender tal
como outros colegas.
Esta pesquisa revela, significativamente, que não é possível desenvolver um processo educacional verdadeiro com qualidade, passando por cima dos problemas de dificuldade de aprendizagem de cada aluno. Não se pode fazer de conta. A escola precisa encontrar caminhos junto
à família. E à sociedade, contando com atuação. Com este estudo de caso podemos perceber
que muitas vezes os educandos que apresentam dificuldade de aprendizagem só precisam de
um pouco mais de atenção e de um atendimento individualizado com atividades diferenciadas e
diversas para que esse aluno possa ter a oportunidade de aprender através de um outro caminho e a seu tempo.
Sendo assim, podemos constatar que a função do docente deve ir muito além da abordagem
dos conteúdos curriculares; deve procurar adentrar o universo do aluno na
tentativa de perceber como ele está aprendendo e se há entraves para
que a aprendizagem ocorra e, de posse dessas informações, buscar
novas maneiras de lecionar e metodologias de trabalho diferenciadas
que visem ao aprendizado de todos os alunos de sua classe, dando
um enfoque especial àqueles que encontram maiores dificuldades
para aprender.
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A EDUCAÇÃO, A QUESTÃO RACIAL
E CONCEITOS: UM RECORTE
BIBLIOGRÁFICO

RESUMO: Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa em andamento que tem como objetivo
compreender como a educação concebe a questão racial em sua estrutura e história, a partir
de uma pesquisa bibliográfica e documental. Perpassando as palavras e conceitos chaves para
a definição e delimitação das questões étnico-raciais. Esta pesquisa tem como motivação o
presenciar atitudes de preconceito no ambiente escolar e por haver a obrigatoriedade do
Ensino da História da África, lei 11.645/08. Consiste em verificar através da literatura e documentos disponíveis, como a educação acolheu e/ou excluiu os negros ao longo da história e
como isso impacta a percepção dos mesmos dentro do sistema escolar atual. Entendendo que
quando estamos inseridos em uma relação hierárquica vertical e bem definida, as ideias, preferências, valores e atitudes das pessoas que delimitam as necessidades e ocupações da escola prevalecem. Existem temas que, embora sejam de fundamental importância e que constem
nas políticas educacionais, costumam ser silenciados dentro da escola. Um desses temas será
abordado neste trabalho são os conceitos sobre a questão étnico/racial, onde agregamos racismo, preconceito e discriminação. O estudo pretende trazer contribuições e sensibilização
acerca da visão da educação sobre a questão étnico-racial.

Palavras-chave: Educação; Questão Étnico-Racial; Preconceito; Discriminação.
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INTRODUÇÃO

T

emos como intuito neste trabalho abordar as conceituações sobre ser negro no Brasil,
iniciando pelos conceitos mais presentes nas pesquisas sobre as questões raciais, passando por um breve histórico da educação dos negros em nosso país e finalizando este
levantamento com os problemas educacionais mais comuns entre estes alunos.
Com base nessa realidade complexa, em que grupos raciais são considerados superiores ou
inferiores, criando uma hierarquia social baseada na cor e nas características fenotípicas das
pessoas é que este estudo se propõe a auxiliar na compreensão da situação atual dos alunos
negros na escola pública brasileira
Na discussão sobre as desigualdades raciais muitos detalhes precisam ser esmiuçados, e
se possível compreendidos. Por isso, discorremos sobre conceitos fundamentais como raça,
etnia, preconceito, democracia racial e outras nomenclaturas e conceitos presentes de forma
recorrente na maior parte das pesquisas que se propõem a abordar a temática racial. A intenção
principal é que estes conceitos sejam primariamente conhecidos para que possamos abordar as
temáticas mais complexas seqüencialmente.
Uma análise real sobre a ligação entre o papel da escola como agente transformador ou
mantenedor da exclusão imposta pelo sistema precisa abordar essas conceituações para que
possamos colocar em prática nossas ações.
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Porém, na França por volta dos séculos XVI-XVII a relação entre classes sociais começa
a ser afetada pela definição de raça, a nobreza e a plebe eram justificadas por uma crença
O termo “raça”, bem como tantos outros pre- na existência de um sangue puro no primeiro
sentes na língua portuguesa, possui um caráter grupo social. Sobre esta trajetória do conceito
de mutabilidade, isso porque em cada situação raça, Munanga explana:
ou posição temporal absorve um significado diferente, molda-se à situação.
Como consequência direta desses diversos
significados, é possível presenciar inúmeras formas de se comportar diante dos termos, sendo
este mais recorrente quando abordamos ou
Percebe-se como o conceito de raças ‘pudiscutimos a situação do negro no país. “Por
ras’ foi transportado da Botânica e da Zoologia para legitimar as relações de dominação
que será? Na realidade, é porque raça ainda
e de sujeição entre classes sociais (Nobreza
é o termo que consegue dar a dimensão mais
e Plebe), sem que houvesse diferenças morpróxima da verdadeira discriminação contra os
fo biológicas notáveis entre os indivíduos pernegros, ou melhor, do que é o racismo que
tencentes a ambas as classes (MUNANGA,
afeta as pessoas negras da nossa sociedade
2004, p.17).
(GOMES, 2005, p.45).
Em sua criação o conceito raça era empregado exclusivamente na zoologia e na botânica, ou seja, para definir categorias ou espécies
de plantas e animais. Posteriormente, adotou
o significado de descendência ou linhagem,
A classificação da espécie humana em raças
o que podemos interpretar como aqueles que
possuem certos tipos de características físicas e sub-raças foi decorrente do agrupamento de
em comum, com esta definição em voga, Fran- diversos critérios físicos e químicos, em nossa
çois Bernier utilizou-a para definir grupos fi- sociedade muitas vezes optamos por classifisicamente contrastantes presentes na espécie car diferentes objetos, documentos ou animais.
A vasta diversidade humana não passou deshumana.
Ao longo da história da humanidade muitas percebida e tornou-se também alvo de nossas
taxonomias raciais surgiram, a maioria destas classificações, e infelizmente possibilitou tamutilizou como característica classificatória a va- bém a hierarquização das raças. A respeito da
riação da cor da pele e facultativamente sua lo- hierarquia racial construída a partir das ideias
calização geográfica. No início estas classifica- de raça e suas consequências, Munanga coloções não possuíam o intuito de desmembrar a ca:
Assim, os indivíduos da raça “branca”, foram decreespécie humana, explanando um pouco sobre tados coletivamente superiores aos da raça “negra” e
as primeiras classificações Seyferth coloca:
“amarela”, em função de suas características físicas he-

QUEM É NEGRO NO BRASIL?
DISCUTINDO ALGUNS CONCEITOS
- RAÇA

Aliás, as primeiras classificações sistemáticas [...]
como a de Cuvier, que dividiu a humanidade em três
subespécies – caucasiana, etiópica e mongólica – e
depois as subdividiu por critérios mistos, físicos e culturais. Antes dele, em 1758, Lineu identificou seis tipos
raciais – americano, europeu, asiático e africano, além
de Homo ferus (selvagem) e Homo monstruosus (anormal); e Blumenbach, em 1806, estabeleceu cinco raças
– caucásica, mongólica, etiópica, americana e malaia
(SEYFERTH, 1995, p.176).

reditárias, tais como a cor clara da pele, o formato do
crânio (dolicocefalia), a forma dos lábios, do nariz, do
queixo, etc. que segundo pensavam, os tornam mais
bonitos, mais inteligentes, mais honestos, mais inventivos, etc. e consequentemente mais aptos para dirigir e
dominar as outras raças, principalmente a negra mais
escura de todas e consequentemente considerada
como a mais estúpida, mais emocional, menos honesta, menos inteligente e portanto a mais sujeita à escravidão e a todas as formas de dominação (MUNANGA
2004, p.21).
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O conceito de raça já foi desqualificado pela
ciência quando nos referimos aos seres humanos, mas ele continua muito presente no imaginário da sociedade, em especial da sociedade
brasileira. Hoje podemos considerar o conceito
de raça nutrido de alto valor político e ideológico, por isso o Movimento Negro e alguns
intelectuais ainda utilizam este termo, considerando-o importante na discussão do racismo,
“porque a discriminação racial e o racismo
existente na sociedade brasileira se dão não
apenas devido aos aspectos culturais [...] mas
também devido à relação que se faz na nossa
sociedade entre esses e os aspectos físicos
observáveis na estética corporal dos pertencentes as mesmas” (GOMES, 2005, p.45).

RACISMO
As terminologias ‘raça’ e ‘racismo’ estão profundamente interligadas, e muitas vezes podem
ser vistas simultaneamente em diversos trabalhos, mas possuem significados e histórias distintas. A sociedade brasileira há muito utiliza o
termo racismo, e parte considerável dessa população sente ou sentiu alguma vez de forma
concreta como esse conceito se manifesta no
cotidiano.
Antropólogos, sociólogos, ensaístas, psicólogos, filósofos e etc., divergem em relação ao
significado do termo racismo atualmente. Assim como os significados, as justificativas para
a invenção e perpetuação do racismo também
possuem as mais diversas origens, uma delas
possui como base um mito bíblico, presente no
nono capítulo do livro Gênesis:
Outra justificativa, que foi considerada um
avanço na teoria racista, surge no século XIX
onde uma espécie de “ciência das raças” que
possuía como máxima a defesa da desigualdade existente entre as raças humanas e a superioridade absoluta da raça branca sobre todas
as existentes, passa a ser difundida, teoria está
sustentada e construída por representantes das
mais diversas categorias de pensadores. Gomes destaca a existência de olhares múltiplos
sobre o que podemos definir como racismo:

O racismo é, por um lado, um comportamento, uma
ação resultante da aversão, por vezes, do ódio em relação a pessoas que possuem um pertencimento racial
observável por meio de sinais, tais como: cor da pele,
tipo de cabelo, etc. Ele é por outro lado um conjunto de
ideias e imagens referente aos grupos humanos que
acreditam na existência de raças superiores e inferiores.
O racismo também resulta da vontade de se impor uma
verdade ou uma crença particular como única e verdadeira (GOMES, 2005, p.52).

Para uma compreensão mais ampla sobre a
questão do racismo, é importante entender que
o racista ou a teoria racista acredita que ser
pertencente a uma determinada raça, ou seja,
de acordo com suas características físicas, estão definidos os valores morais, o intelecto e a
cultura do indivíduo. MUNANGA explicita:
O racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja,
a raça no imaginário do racista não é exclusivamente
um grupo definido pelos traços físicos. A raça, em sua
concepção, é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos etc. que ele considera naturalmente
inferiores aos do grupo ao qual ele pertence. De outro modo, o racismo é essa tendência que consiste em
considerar que as características intelectuais e morais
são consequências diretas de suas características físicas ou biológicas (MUNANGA, 2004, p.24).

Muitos estudiosos das questões raciais dividem o racismo em duas formas de manifestação, a individual e a institucionalizada. A
primeira forma se caracteriza por atos discriminatórios cometidos por indivíduos contra
outros indivíduos podem ser agressões físicas
ou verbais, destruição de bens e até mesmo
assassinatos.
Quando nos referimos ao racismo institucionalizado, estamos abordando as práticas discriminatórias fomentadas pelo estado ou com
seu apoio indireto, este forma de manifestação pode ser observada quando se isolam os
negros em alguns bairros pré-determinados,
empregos ou escolas. Além das formas mais
severas onde ocorrem a perseguição e o extermínio físico (genocídio, limpeza étnica e tortura), (GOMES, 2005, p.52).
Nos anos 70 o racismo começa a se desvencilhar de sua vertente biológica, pois o avanço
científico acaba desqualificando a existência
de raças humanas, o termo racismo se ressignifica e aparece em situações como racismo
contra a mulher ou racismo contra burgueses.
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A categoria social selecionada adquire características biológicas, tornando racismo sinônimo de injustiça ou rejeição. Com esse novo
sentido o conceito racismo perde sua identidade e banaliza a violência sofrida pelos negros,
afinal não se tornam mais as únicas vítimas do
problema.
Ao passar dos anos as conceituações e os
usos sobre o termo mudaram, mas o problema não está solucionado, as pesquisas comprovam que as vítimas do racismo continuam
existindo bem como as atitudes que as vitimizam. “Estamos também entrando no novo milênio com a nova forma de racismo: o racismo
construído com base nas diferenças culturais e
identitárias” (MUNANGA, 2004, p.27).

ETNIA
Outro conceito encontrado recorrentemente
nos estudos sobre as questões raciais é o de
‘etnia’, sendo que nos debruçamos sobre este
nesta parte do trabalho. Os muitos estudiosos
das questões raciais se dividem sobre o uso
de raça e de etnia, ambos são corretos e em
diversas situações podem ser utilizados sem
afetar de forma significativa o contexto da frase.
Alguns pesquisadores temem que ao utilizar
o conceito raça seus discursos fiquem limitados ao uso biológico da palavra, aquele que
sustenta a divisão da sociedade em raças superiores e inferiores. Por outro lado, muitos estudiosos se utilizam da idéia de raça em seus
trabalhos exatamente com a finalidade de explicar o racismo e tentar infiltrar-se no imaginário da sociedade tentando modificá-lo.
Assim como os outros conceitos são várias
as definições existentes para o termo ‘etnia’,
Munanga (2004, p.28) compara o termo raça
com o termo etnia:
O conteúdo da raça é microbiológico e o da etnia é
sociocultural, histórico e psicológico. Um conjunto populacional dito raça ‘branca’, ‘negra’ e ‘amarela’ pode
conter, em seu seio, diversas etnias. Uma etnia é um
conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum, têm uma língua comum,
uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura e moram geograficamente num mesmo território
(MUNANGA, 2004, p. 28).

Em outra óptica Cashmore (2000, p.196) nos
define da seguinte forma a etnia:
Um grupo possuidor de algum grau de coerência e
solidariedade, composto por pessoas conscientes, pelo
menos em forma latente, de terem origens e interesses
comuns. Um grupo étnico não é mero agrupamento de
pessoas ou de um setor da população, mas uma agregação consciente de pessoas unidas ou proximamente
relacionadas por experiências compartilhadas (CASHMORE, 2000, p.196).

Os seres humanos são naturalmente diferentes, isso é comprovado através de diversas características observáveis a olho nu, como cor
e textura do cabelo, cor da pele, formato dos
olhos e outras tantas características que nos
diferem fisicamente, mas a forma como interpretamos estas diferenças é influenciado pela
sociedade em que estamos inseridos. Sobre
esta transformação de simples diferenças físicas para forma e motivo de exclusão, GOMES
destaca:
E por isso dizemos que as diferenças, mais do que
dados da natureza são construções sociais, culturais
e políticas [...] Contudo, como estamos imersos em
relações de poder e de dominação política e cultural,
nem sempre percebemos que aprendemos a ver as
diferenças e as semelhanças de forma hierarquizada:
perfeições e imperfeições, beleza e feiúra, inferioridade
e superioridade (GOMES, 2005, p.51).

Portanto a sociedade transforma as diferenças em uma forma de classificação, mais uma
justificativa para a hierarquização, permitindo
a reprodução do racismo e a reafirmação da
exclusão. Nesta perspectiva alguns estudiosos
preferem se afastar do conceito de ‘raça’.
Neste momento é interessante destacar o
quanto o conceito não é capaz de modificar
sozinho o imaginário da sociedade, mesmo
aplicando-se com ênfase o termo ‘etnia’ continuamos inseridos em uma sociedade racista.
As mudanças são superficiais e muitas vezes
sem eficácia:
Ou seja, o racismo hoje praticado nas sociedades
contemporâneas não precisa mais do conceito de raça
ou da variante biológica, ele se reformula com base
nos conceitos de etnia, diferença cultural ou identidade
cultural, mas as vítimas de hoje são as mesmas de ontem e as raças de ontem são as etnias de hoje. O que
mudou, na realidade, são os termos ou conceitos, mas
o esquema ideológico que subentende a dominação e
a exclusão ficou intacto (MUNANGA, 2004, p.29).
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Considerando estas afirmações, percebemos
que as questões raciais precisam ser discutidas, compreendidas e inseridas cada vez mais
no cotidiano. Não apenas os conceitos devem
ser compreendidos como deve haver uma reflexão contínua sobre as tensões raciais brasileiras.

PRECONCEITO RACIAL
O preconceito de forma geral é aprendido
socialmente, nenhuma pessoa pode nascer
preconceituosa, por isso consideramos que “O
preconceito é um julgamento negativo e prévio
dos membros de um grupo racial de pertença,
de uma etnia ou de uma religião ou de pessoas que ocupam outro papel social significativo”
(GOMES, 2005, p.54).
Em nossa trajetória de socialização temos
contato com muitas pessoas que nos auxiliam
a definir nossas características e opções, este
processo inicia-se muito cedo no seio de nossa família, depois nos relacionamos com os
vizinhos, com os atores da escola e perpassa
por toda a nossa vida se estendendo a todos
que se relacionam conosco.
Portanto o preconceito abrange também a
percepção que o sujeito tem de si e dos outros, tendo como uma de suas principais características a rigidez de suas concepções, que
tendem a não se modificar mesmo diante de
argumentos contrários.
Nenhuma pessoa gosta de assumir-se preconceituosa e no Brasil não é diferente, muitas
vezes as pessoas definem o Brasil como um
lugar onde o preconceito não pode existir graças a miscigenação de nosso povo, entretanto
a miscigenação não impede que muitas pessoas digam que um negro casasse com uma
pessoa branca por interesse apenas, ou que
um negro só pode dirigir carro de luxo se for
o motorista. São essas falas que demonstram
o quanto o preconceito racial existe em nossa
sociedade e continua a se reproduzir cotidianamente.

DISCRIMINAÇÃO RACIAL
Se o preconceito e o racismo se limitam a
teorias e doutrinas que excluem uns e exaltam outros, a discriminação racial é a ação, ou
seja, a efetivação do preconceito e a prática
do racismo. Se buscarmos o auxílio de um dicionário o verbete discriminar é definido como
‘perceber diferenças’, ‘especificar’, ‘classificar’,
enquanto o verbete discriminação for associado a questão racial a definição se torna ‘ não
(se) misturar’, ‘formar grupo à parte por alguma
característica étnica, cultural’, ‘separar(-se)’,
‘apartar(-se)’, ‘afastar(-se)’.
Não podemos, entretanto associar que a discriminação racial seja fruto do preconceito, na
verdade a discriminação pode ter muitas origens sociais, políticas e culturais.
Expressa-se tanto na forma direta como na
forma indireta, abrangendo então as práticas
explícitas onde o indivíduo é excluído evidentemente pela sua cor, como em formas escamoteadas em geral em caráter administrativo,
onde mais facilmente se escondem os objetivos diretos.

O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL
Como abordado anteriormente, admitir-se racista é algo considerado praticamente como
inconcebível, para fugir desse rótulo o Brasil
construiu um discurso denominado ‘democracia racial’ com o intuito de difundir mundo afora seu sucesso na convivência pacífica entre
brancos, negros e mestiços. Hasenbalg (1990,
p.2) explana:

[...] o Brasil teve de lidar depois da abolição
com o ‘problema’ posto pelos ex-escravos e descendentes africanos. A solução adotada pela nação para este ‘problema’ fornece a chave para o
entendimento das relações raciais no Brasil Republicano. Esta solução não implicou um sistema
de segregação racial semelhante ao dos Estados
Unidos, mas o branqueamento e a integração
simbólica dos brasileiros não-brancos através da
idéia da democracia racial (HASENBALG, 1990,
p. 2).
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Segundo o autor (1990), este discurso tinha como um de seus principais objetivos escamotear a violência sofrida pelos negros no
período escravocrata, fazendo com que todos
acreditassem na hipótese de que as raças e/
ou etnias formadoras da população brasileira
possuíam condições iguais de oportunidades
e desenvolvimento nesta sociedade.
Um fato utilizado para comprovar a convivência harmônica entre os grupos étnico-raciais foi
o grande número de mestiços do país, desconsiderando que as relações afetivo-sexuais geradoras dos primeiros mestiços, na época escravocrata, em grande número ocorreram por
meios violentos e não através da afetividade
(HASENBALG, 1990, p.2).
Embora este discurso tenha sido espalhado
pelo mundo no período da colonização, suas
marcas estão no imaginário brasileiro ainda
atualmente, deixando cada vez mais longe das
discussões os problemas raciais. Afinal se aqui
vivemos todos em harmonia racial, o que devemos discutir? Sobre o Gomes (2005, p.56)
afirma:
Todavia, a sociedade brasileira, ao longo do seu processo histórico, político, social e cultural, apesar de
toda a violência do racismo e da desigualdade racial,
construiu ideologicamente um discurso que narra a existência de uma harmonia racial entre negros e brancos.
Tal discurso consegue desviar o olhar da população e
do próprio estado brasileiro das atrocidades cometidas
contra os africanos escravizados no Brasil e seus descendentes, impedindo-os de agirem de maneira contundente e eficaz na superação do racismo (GOMES,
2005, p. 56).

Este silêncio e as marcas deixadas pelo discurso da democracia racial impedem que tenhamos avanços significativos na discussão
das questões raciais e na superação do racismo, da discriminação racial, do preconceito e das conseqüências que estes problemas
impõem a nossa sociedade. Cavalleiro (2000,
p.29) resume de forma concisa como funciona
a dinâmica deste mito:
Essa ideologia, apropriada pelos cidadãos, produz um
certo ‘alívio’, eximindo-os de suas responsabilidades pelos
problemas sociais vividos pelos negros. Tragicamente, estes são, em diversas situações, culpabilizados por se encontrarem em situação precária, pois, supostamente, lhes
faltam vontade e esforço próprios para alterar sua condição
de vida. Essa forma de pensar sobre os indivíduos negros
também é utilizada para justificar a exploração econômica
a que estão submetidos, acarretando-lhes outras perdas
nos campos social e econômico: condições precárias de
moradia, acesso restrito aos serviços de saúde e educação
e alto índice de desemprego (CAVALLEIRO, 2000, p. 29).

Fica assim resumida a crueldade a que submetemos a população negra ao exaltarmos e difundirmos ainda hoje o mito da democracia racial. Devido às lutas constantes do Movimento Negro (ator
social principal na desmistificação da democracia
racial brasileira) que juntamente com pesquisadores, ao realizarem pesquisas e análises, divulgando estatísticas oficiais referentes à ausência de democratização das relações étnico-raciais.
Assim, os dados referentes às desigualdades
raciais na educação, na saúde, no mercado de trabalho, etc. vêm revelando que a democracia racial
de fato é uma falácia.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa se configura como uma pesquisa qualitativa, este tipo de pesquisa possui
características específicas:
[...] a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao
longo de seu desenvolvimento; além disso, não busca
enumerar ou medir eventos e, geralmente, não emprega instrumental estatístico para análise de dados; seu
foco é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada
da adotada pelos métodos quantitativos ( NEVES,1996,
p. 1).

Ainda sobre os métodos qualitativos:
Em certa medida, os métodos qualitativos se assemelham a procedimentos de interpretação dos fenômenos que empregamos no nosso dia-a-dia (sic.), que têm
a mesma natureza dos dados que o pesquisador qualitativo emprega em sua pesquisa (NEVES, 1996,p.1).

A primeira etapa para a realização deste estudo
será o levantamento bibliográfico. “A realização de
um levantamento bibliográfico consiste na seleção
de obras que se revelam importantes e afins em
relação ao que se deseja conhecer” (MOROZ e
GIANFALDONI, 2006, p.31). Sendo este um meio
necessário e válido para a realização de qualquer
tipo de pesquisa.
Para alcançar os objetivos a que me proponho,
além de utilizar pesquisa bibliográfica, pretendo me
valho de pesquisa documental. Necessária para a
compreensão dos norteadores com relação a temática estudada, possibilitando assim identificar o
ponto de partida comum a eles segundo a legislação vigente e seus reguladores:
A pesquisa documental é constituída pelo exame
de materiais que ainda não receberam um tratamento
analítico ou que podem ser reexaminados com vistas a
uma interpretação nova ou complementar. Pode oferecer base útil para outros tipos de estudos qualitativos e
possibilita que a criatividade do pesquisador dirija a investigação por enfoques diferenciados (NEVES, 1996,
p.3).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entre o final do séc. XIX e o início do séc. XX algumas crianças negras já participavam do
ensino formal, mesmo frente aos obstáculos impostos pela elite branca, hoje oficialmente estas
crianças estão inseridas no sistema de ensino e segundo as leis devem ser tratadas de maneira
igual, afinal a educação é um direito, garantido por lei, de todos.
Doravante, o histórico da população negra dentro do sistema de ensino traz marcas até os dias
atuais, sendo a escola uma reprodução da sociedade em que está inserida. A educação hoje é
mantida por um padrão eurocêntrico que não consegue suprir as necessidades de uma sociedade tão diversa culturalmente como a brasileira, reproduzindo preconceitos e imagens distorcidas
dos grupos étnico-raciais não dominantes.
A educação e a escola precisam transformar-se em real instrumento de mudança e emancipação para aqueles que ainda se sentem e são tolhidos pelo sistema. Precisam ser sensíveis à
questão da identidade negra, mais precisamente a dificuldade de se construir uma identidade
negra positiva, não só na dimensão subjetiva e simbólica, mas, também no sentido político.
Romper com o padrão eurocêntrico e realmente tornar a escola acessível a todos é função
de uma escola comprometida com a melhoria da sociedade em que está inserida. A educação
é um direito de todos, portanto é de extrema importância que o currículo escolar e os materiais
de ensino sejam elaborados considerando a diversidade de culturas e de memórias dos vários
grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira, pois, ensinar envolve um amplo e complexo processo de construção de saberes sociais e culturais que deve promover e respeitar as
diferentes culturas.
Portanto, se torna fundamental que o currículo escolar e os materiais de ensino sejam elaborados considerando a diversidade de culturas e de memórias dos vários grupos étnicos que
compõem a sociedade brasileira, pois, ensinar envolve um amplo e complexo processo de
construção de saberes sociais e culturais que deve promover e respeitar as diferentes culturas.
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A ARTE E SUAS LINGUAGENS MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho de pesquisa tratará sobre a arte e suas linguagens, mais especificamente a música na Educação Infantil. O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância da Arte na Educação Infantil, fase esta, que as crianças precisam de brincadeiras, do
lúdico para se desenvolverem de maneira feliz e plena. Foi realizado o presente trabalho analisando-se vários teóricos dedicados ao assunto, assim conforme o RCN (Referencial Curricular
Nacional) de artes e os diversos estudos elaborados durante este trabalho, veremos que a
arte possui várias linguagens que formam um conjunto de diferentes tipos de conhecimento,
tais como: artes visuais, dança, música, teatro e literatura, visando a criação de significações
que exercem, fundamentalmente, a constante possibilidade de transformação do ser humano.
O objetivo do trabalho é dar ideias, abrir caminhos para que o professor da Educação Infantil
busque deixar as salas de aulas mais interessantes e divertidas, para que o processo de ensino venha a ser mais satisfatório, tanto do ponto de vista do conhecimento em si, como do
desenvolvimento de um melhor indivíduo.

Palavras-chave: Arte; Educação Infantil; Linguagens Artísticas; Musicalização.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem por objetivo incentivar os professores da Educação Infantil a inovarem e aproveitarem a fase de brincadeira da criança, transformando suas aulas - às vezes monótonas
- em algo envolvente e alegre, trazendo algo prazeroso, tanto para si, como para seus alunos. Após conhecer diversas vertentes pedagógicas durante a graduação do Curso de Pedagogia,
chamou-me a atenção a Pedagogia Waldorf, que dá a devida atenção às linguagens artísticas como
parte fundamental de seu currículo. Assim, a Arte faz parte da graduação anterior e da experiência
do cotidiano, justificando-se por ser um aspecto de interesse contínuo. Entendemos que, a Educação
Infantil traz grande interesse e pesquisa para a vida profissional. Percebeu-se que estava sendo feito
adaptações em nosso dia-a-dia, na escola e assim, nada melhor, então, que unir os conhecimentos
e interesses procurando trazer ao professor da educação infantil, através do presente estudo, um
despertar artístico ao seu processo de ensino.
Embora o objeto de estudo seja especificamente classes de Educação Infantil, no Capítulo I aproveitamos ideias de autores que, de uma maneira geral, se preocupam com a Arte na Educação.
Após as leituras efetuadas a partir de Oliveira (2002), Gardner (1997) e os Referenciais Curriculares
Nacionais de Arte (RCN DE ARTE, 1998), buscou-se constituir o suporte teórico para o trabalho, delimitando o objeto da pesquisa em como as linguagens artísticas influenciam o processo de ensino.
Através desses estudos, pode-se então, perceber o rico universo repleto de particularidades autênticas e originais que a criança oferece por intermédio de suas criações plásticas, canções e fábulas
a elas apresentadas, expressões corporais e brincadeiras que, posteriormente, após rabiscos, desenhos e expressões lúdicas, se tornarão letras, números, e palavras. Todas as atividades vivenciadas
pela criança em sua fase pré-escolar poderão lhe possibilitar um desenvolvimento da motricidade
em todo seu processo, principalmente se essas atividades forem contínuas durante o decorrer de
sua vida estudantil.
Diante de diversos fatores, percebemos que a arte não tem uma definição ou significado único
e específico, pois a cada tempo ou sociedade ela toma uma forma, uma importância. Justamente
por essas múltiplas funções vem adquirindo maior significado para a Educação. Conforme o RCN
(Referencial Curricular Nacional, 1998), a Arte possui várias formas de linguagens que formam um
conjunto de diferentes tipos de conhecimento, visando a criação de significações que exercem, fundamentalmente, a constante possibilidade de transformação do ser humano. Segundo os estudos
e os PCNs, as linguagens artísticas podem ser divididas da seguinte maneira: Artes Visuais, Dança,
Música, Teatro e Literatura, estas que serão de grande valia no decorrer da presente pesquisa.
A presença da música na educação dos alunos é de fundamental importância, pois a mesma
contribui para o enriquecimento do ensino, elevando a sua autoestima, criatividade, sensibilidade
e capacidade de concentração. Portanto, a utilização da música toma-se relevante porque trabalha
conteúdos e conceitos de uma forma lúdica, permitindo a fantasia, momentos esses que as crianças
curtem e gostam, fazendo com que a aprendizagem aconteça de uma forma muito mais prazerosa.
A música como atividade criativa pode favorecer o aparecimento de situações problema, propondo novas formas de utilização e manuseio da linguagem e propiciando a construção de hipóteses
de escrita. A Música estimula áreas do cérebro não desenvolvidas por outras linguagens, como a
escrita e a oral. Assim, realizar esse tipo de trabalho ajuda a melhorar a sensibilidade dos alunos, a
capacidade de concentração e a memória, trazendo benefícios ao processo de alfabetização e ao
raciocínio matemático.
A música tem grande importância na alfabetização, pois através da música as crianças expressam
suas emoções e sentimentos. Assim, a presente pesquisa pretende responder tais questionamentos:
Como a musicalização é trabalhada no cotidiano escolar das crianças? A musicalização contribui
para o desenvolvimento cognitivo da criança? As atividades musicais implementadas no contexto
infantil promovem a interação e a socialização das crianças? Que atividades de cantigas contribuem
para alfabetização. É o que veremos no decorrer do presente trabalho.
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mento cultural, significa também um movimento educativo, em que se busca a constituição
de um ser humano completo, total, valorizando
aspectos intelectuais, morais, estéticos. Além
disso, desperta sua “consciência individual,
harmonizada ao grupo social ao que pertence”
(FUSARI, 1993, p. 15). Este papel integral que
a Arte proporciona pode ser identificado plenamente na filosofia da Pedagogia Waldorf a qual
abordaremos mais adiante e que funcionará
como linha diretriz do presente trabalho. Antes,
porém, delinearemos alguns pontos básicos
do processo arte/educação no Brasil.

Conforme observação e atuação, viu-se que
classes de Alfabetização de escolas públicas
e até particulares, em sua grande maioria, seguem padrões semi-prontos, com métodos definidos, acompanhados de um processo de ensino imposto e voltado exclusivamente para o
produto final. Embora na escola privada a Arte
tenha um cuidado mais especial, isso ainda
não significou uma integração com outras disciplinas. Em relação à integração da linguagem
O interesse e o termo Arte-Educação surge
artística ao processo de ensino muito pouco foi
no país por volta da década de 70, depois de
visto ou feito a respeito.
acompanhar os fundamentos metodológicos
Para entender melhor o papel da Arte como da Escola Nova e da Educação através da Arte
elemento na aprendizagem e desenvolvimento de Herbert Read, com o propósito de propor
criativo e reflexivo das crianças, é preciso antes uma ação educativa criadora, ativa e centrada
percebê-la como uma das manifestações mais no aluno. Se antes, na Pedagogia Tradicional,
antigas da humanidade, em que desde os tem- a arte era voltada mais para um fazer técnipos mais remotos, o homem se expressava por co e reprodutivista (cópia), a Pedagogia Nova,
meio de danças, desenhos, sons em forma de entretanto, como afirma Saviani (2000, p. 09)
música, enfim, através das linguagens artísti- traz uma visão distinta, visto que “(...) deslocas. Através de registros como a pintura rupes- cou o eixo da questão pedagógica do intelecto
tre, egípcia, entre outros, podemos delinear o para o sentimento; do aspecto lógico para o
modo de vida, as crenças e os ideais dos mes- psicológico...”. Aproveitando o marco que foi a
mos. Antes mesmo da escrita, desenhos eram Semana de Arte Moderna com sua caracterísfeitos em cavernas, sons eram produzidos e o tica inovadora e nacional, o interesse pela Arte
das e para as Crianças aumentou significaticorpo era usado como forma de expressão.
vamente; na Educação, isso consistia, segunPor meio da Arte, momentos históricos dig- do Fusari (1993), em “uma aprendizagem que
nos de nota foram registrados, como é o caso acompanhava o desenvolvimento natural do inde Guernica, onde Pablo Picasso retratou a divíduo não só em seus aspectos intelectuais
Guerra Civil Espanhola, entre outros tantos mas também sociais, emocionais, perceptivos,
episódios conhecidos. Assim, por meio desta físicos e psicológicos”. Desenvolve-se, assim,
expressão, conseguimos tomar conhecimen- de uma forma livre e flexível, a sensibilidade e
to de uma época e de uma cultura, conforme os sentidos.
Rosemary Lambert: “A nossa compreensão do
Já na Pedagogia Tecnicista, a disciplina Artes,
que é construído, pintado e feito em qualquer
época faz parte da compreensão que devemos paralelamente à assinatura da Lei de Diretrizes
ter de nós próprios” (LAMBERT apud SANS, e Bases da Educação Nacional, foi efetivamente introduzida no currículo, onde professor e
1995, p.95).
aluno não eram colocados em primeiro plano, e
Dessa forma, não há como desprezar o pa- sim, o sistema técnico de organização da aula
pel artístico, na formação integral do indivíduo, e do curso. Havia uma intenção de incorporar o
uma vez que, além de representar um movi- moderno e o tecnológico no currículo, a fim de
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preparar indivíduos aptos às necessidades do
mercado de trabalho. Porém, a Educação Artística, termo utilizado nesta tendência, era tratado de um modo indefinido, como podemos
observar através do “Parecer nº 540/77: não é
uma matéria, mas uma área bastante generosa
e sem contornos fixos, flutuando ao sabor das
tendências e dos interesses” (apud FUSARI;
FERRAZ, 1993, p. 38).

lizadas. Ou seja, muitas pessoas podem dizer
que não conhecem arte, mas ela faz parte de
nosso dia a dia, desde o relógio que desperta
pela manhã, pois este é resultado de um estudo minucioso de cor, forma, volume e material
para ser confeccionado, até outros objetos de
seu cotidiano como os móveis, utensílios, modelos de carro, construções, etc. De certa forma, em todos os objetos há um pouco de “arte
aplicada” (OLIVEIRA; GARCEZ, 2002); e está
Neste mesmo período, os professores de presente nas diversas culturas e civilizações
arte, muitas vezes despreparados e inseguros, esse desejo de tornar os objetos harmoniosos
passam a apoiar-se em livros didáticos, de- e agradáveis ao olhar. Porém:
monstrando grande fragilidade metodológica,
pois possuíam uma formação universitária insuficiente e provinham de pouco tempo para
se aprofundar no estudo de arte. Em seus conceitos e metodologias, ressalta seus métodos
O gosto e a sensibilidade para apreciar a
frágeis e inadequados, principalmente no uso
arte variam de pessoa para pessoa, de idade
de recursos audiovisuais como gravadores,
para idade, de região para região, de sociedade para sociedade, de época para época.
projetores de slides, entre outros. Desta forAssim, as manifestações artísticas trazem a
ma, o professor muitas vezes bombardeava os
marca do tempo, do lugar e dos artistas que
alunos com imagens sem uma explicação ou
os criaram, pois refletem essa variação no
discussão crítica sobre o assunto, o que posconceito de beleza e na função do objeto arsibilitaria uma significativa apreensão do saber
tístico (OLIVEIRA; GARCEZ, 2002, p.12).
em arte.
Após vários obstáculos, em 1981, professores de arte “(...) deram origem a movimentos de
organização de professores de artes, como as
associações de arte-educadores que se formaram em diferentes estados do país” (FUSARI,
1993, p. 39). A primeira dessas associações
foi a Associação de Arte-Educadores do Estado de São Paulo (AESP), fundada em 1982,
entre outros formados posteriormente. Assuntos referentes aos cursos de arte, desde a pré-escola até as universidades, eram tratados em
reuniões, congressos e encontros estaduais,
nacionais e internacionais, a fim de promover e
qualificar o ensino e o educador em arte.
Parafraseando Marques (1999), a arte hoje é
parte da vida de todos, através das camisetas
com reproduções de obras de Van Gogh, ou
através de comerciais de sabonete com música de Mozart, e nas bailarinas clássicas anunciando dietéticos, entre outras formas já bana-

Dar uma definição à arte, como diria Battistoni Filho (1995), seria uma verdadeira tirania
do espírito, pois para o autor, talvez jamais se
consiga sintetizar o complexo fenómeno simultaneamente material e espiritual que ela representa, uma vez que “tem a capacidade de expressar e estimular uma experiência dentro de
uma determinada organização ou disciplina”
(BATTISTONI FILHO, 1995, p. 09). O artista é
um ser criador, e dentre os elementos usados
para seu processo de criação estão a forma
- que designa o caráter total ou estrutural de
uma composição-liberdade de expressão, sendo o espaço, o sentimento vital do artista; e
a linha e a cor, instrumentos para concretizar
suas ideias, sendo no bidimensional (espaço
plano) ou tridimensional (objeto sólido).
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Ao usar a mão, o homem realizou uma de
suas principais descobertas como representação de sua consciência. Posterior a esse
processo foi a descoberta da expressão, ou
melhor, da linguagem, pelo qual o homem se
comunica através dos tempos, assim como
com a arte, onde através de textos históricos
(inscrições, literaturas, etc.), tradição oral ( contos populares, lendas, fábulas, etc.), tradição
pictórica (desenhos, mapas, brasões, quadros,
etc.), e materiais referentes ao passado contribuem para o conhecimento artístico como ruínas, instrumentos, esculturas, etc., que nos permitem uma maior contextualização do homem
desde seus primórdios quanto a sua cultura e
civilização.
Em muitas sociedades até hoje,
a arte é utilizada como forma de
homenagear outros deuses, ou
seja, está ligada à religião. Podemos citar, como exemplo, famosas
construções do passado, como a
Catedral de Notre Dame de Laon-Paris, construídas na Idade Média
(aproximadamente Século XI a XIV),
ou obras do Renascimento (aproximadamente Século XV a XVI) onde,
entre outros grandes artistas, está
Michelângelo, que pintou cenas de
Génesis da bíblia no teto da Capela Sistina na Itália. Uma das cenas
mais famosas é A Criação do Homem, em que representa o corpo
de Adão animado pela figura que representa
o espírito de Deus, ao toque suave dos dedos
de ambos, cena esta que marca a humanidade
por sua impressionante beleza.
Em outras culturas e épocas a arte surge
desvinculada de religião, mas unicamente
como forma de expressão para quem produz,
onde no Século XIX, segundo o poeta Charles
Baudelaire (apud BATTISTONI FILHO, 1995, p.
13) “abre novas perspectivas acerca de uma
nova postura crítica ao romper com os cânones sagrados da imitação da natureza. Para
ele, a arte deveria ser mais introspectiva, mais

pessoal”, o que possibilita uma experiência
especial para quem aprecia, estimulando o
pensamento, a sensibilidade, além de causar
prazer ou expressar uma visão de mundo que
provoque uma inquietação no observador. A
arte exige uma análise crítica de suas dimensões e formas de expressão, faz do sujeito que
a aprecia parte integrante de sua composição,
no momento que o mesmo interage com suas
observações e conclusões. Independente de
sua direção, ou tempo histórico, a arte nos cerca e se destaca como elemento definidor da
identidade e cultura de um povo, de um grupo
social, de uma época, enfim, de um indivíduo.
Assim, a arte pode ser manifestada de diversas formas: “Pelo som (música), pela linguagem verbal oral ou escrita
(literatura), pela imagem
visual (pintura, desenho, escultura, gravura, fotografia)
ou pela linguagem corporal
(dança). Ou pode, ainda,
expressar-se pela mistura
de várias linguagens” (OLIVEIRA; GARCEZ, 2003, p.
13).
Justamente por essas
múltiplas funções, que viemos apontando ao longo
deste capítulo, a questão
artística vem adquirindo
uma maior importância
na Educação. Conforme o
Referencial Curricular Nacional (RCN), a Arte
possui várias formas de linguagens, estas que
constituem um conjunto de diferentes tipos
de conhecimento, e que visam a criação de
significações, exercitando fundamentalmente
a constante possibilidade de transformação
do ser humano. Para melhor definirmos a arte
como agenciadora de mudanças, precisamos
especificar as linguagens artísticas e como
elas desenvolvem aquelas significações acima
mencionadas.
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AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
Artes Visuais - Pintura, escultura, desenho,
gravura, arquitetura, artefato, desenho industrial, fotografia, artes gráficas, cinema, televisão,
performance, entre outras, constituem este tipo
de arte. Nelas percebemos uma comunicação
eficaz entre objeto e observador, pois atinge
o sujeito sem a necessidade da explicação
dos fatos, considerando que o mundo atual caracteriza-se pela utilização da visualidade em
quantidade inigualável (RCN, 1998).

Literatura - A história para o leitor toma formas, sentimentos, sensações, cores e estimulam a criatividade e a transformação deste. A
autora observa que é necessário oferecer às
crianças literaturas variadas, antes mesmo que
sejam capazes de ler e escrever, pois a partir
desses primeiros contatos, as crianças farão
descobertas fundamentais ao seu processo de
ensino. Afirma ainda ser diferente uma história
contada e uma lida, pois, ao ler uma poesia,
por exemplo, fornecesse ritmo dando informação sonora das letras. É importante ressaltar,
segundo Simon (2002), que a literatura ajuda
a incentivar a curiosidade e a imaginação, bem
como desenvolver na criança, habilidades linguísticas, abrangendo a leitura, a escrita, a fala
e a audição. Os alunos passam a descobrir a
beleza das palavras e o ritmo da linguagem.
Portanto, o hábito de ler e ouvir histórias, fábulas, contos infantis, e a poesia estimulam a
criança em seu desenvolvimento da imaginação, do vocabulário e da clareza de interpretação (SIMON, 2002).

Dança (Expressão Corporal) - Toda ação humana envolve a atividade corporal. A criança
é um ser em constante mobilidade, e utiliza-se
dela para buscar conhecimento de si mesma
e daquilo que a rodeia, relacionando-se com
objetos e pessoas. A ação física é necessária para que a criança harmonize de maneira
integradora as potencialidades motoras, afetivas e cognitivas (RCN, 1998, p.67). Portanto,
a primeira forma de aprendizagem da criança
é através da ação física, e a motricidade está
ligada à atividade mental. A dança normalmenARTE E EDUCAÇÃO
te é vista, em nossas escolas, somente como
forma de apresentação nas festinhas de fim de
Sendo assim, a arte, junto com as demais disciano.
plinas e através de um trabalho formativo e informativo, tem a possibilidade de contribuir para a
Teatro - No processo de formação da criança, preparação de indivíduos que percebam melhor
cumpre não só a função integradora e sociali- o mundo em que vivem e saibam compreendêzadora, mas dá oportunidade para que ela se -lo e nele possam atuar seguindo o pensamento
aproprie crítica e construtivamente dos conte- de Fusari (1993). A arte é o movimento da ação
údos sociais e culturais de sua comunidade, dialética do homem com seu meio, por isso o
seu papel transformador, como já foi explicitado.
integra imaginação, percepção emoção, intuição, memória e raciocínio (RCN, 1998, p.84).
Não há como discordar de Vicktor Lowenfeld
Segundo Sans (1995) “Criar é se manifestar (1977), quando assevera que não se deve dar
pela expressão lúdica”. Como afirma Slade importância apenas à aquisição do conhecimen(1978), quando as crianças não são “tolhi- to, descuidando de outras coisas importantes que
das” pelos adultos, são capazes de encontrar as crianças precisam para se adaptarem ao muna “auto-expressão” e, assim, procurar atingir o do de uma maneira mais plena. Ele afirma ainda
pleno desenvolvimento de sua personalidade. que a arte “pode constituir o equilíbrio necessário
Para este autor, a criança descobre a vida e entre o intelecto e as emoções” (LOWENFELD,
2002, p. 40), principalmente porque “todas as exa si mesma através de tentativas emocionais
periências artísticas são percebidas em primeiro
e físicas e depois através da prática do jogo lugar, por intermédio dos sentidos”, ajudando as
dramático. Com estas atividades, a criança, ao crianças a desenvolverem a sensibilidade através
realizar os jogos propostos, passa a vivenciar do que vêem, do que tocam, do que ouvem e do
movimentos de percepção do espaço e, com o que sentem com seu corpo.
treino, tornam-se mais coordenados.
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Haveria, assim, incentivo ao processo intelectual do aluno, auxiliando-o na ampliação de suas
considerações de mundo, se trabalhasse simultaneamente as linguagens artísticas no processo
de alfabetização. A partir desse ponto de vista, é
preciso repensar a educação atual predominante,
e garantir ao alunado maior rendimento de uma
maneira mais satisfatória, considerando-o como
uma pessoa inteira, com seus sentidos e sua criação lúdica. É necessário, então, que o professor
reflita sobre suas práticas pedagógicas, e seja
capaz de se dispor a adicionar novas propostas
para melhor ensino e assimilação dos alunos.
Nesse mundo frenético e capitalista, as emoções
e as experiências da razão e do pensamento são
separadas e a escola acaba por reproduzir esta
separação com a intenção de preparar o aluno
para o trabalho e para uma visão de mundo já
pronta. Embora muito se discuta e se modifique
constantemente sobre métodos educacionais,
ainda o que vemos é uma sociedade e escola
manipuladas até em suas atitudes mais íntimas,
embora nos pareça algo disfarçado.
Segundo Azevedo (1995), a escola divide o corpo humano não
em cabeça, tronco e membros,
mas sim em: “da cintura para
cima, a parte mais nobre, e da
cintura para baixo, a parte mais
inferior; ou ainda, na cabeça a razão - a superioridade do homem
sobre os animais; no corpo, os
instintos - O lado mais animal do homem”.

MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo Fusari e Ferraz (2002, p. 53), o professor de arte precisa saber até onde vai a sua
ação profissional no sentido de fornecer subsídios aos alunos para que os mesmos elaborem
uma cultura estética e artística que expresse
suas vidas na sociedade em que vivem. A atualização dos professores não acontece somente
nos grandes centros urbanos, pois esse aprimoramento se dá através de leituras, e esse
material pode ser encontrado nos acervos de
bibliotecas e universidades.

É importante que o professor de Arte inclua
no currículo informações sobre a arte produzida na região onde vive, no país e até fora do
país, entendendo também as informações produzidas pelas mídias para unificar o conhecimento e ampliar as possibilidades de participação social do aluno. Segundo os Referenciais
Curriculares Nacionais-Arte (1995): “Ressalta-se que o percurso criador do aluno, contemplando os aspectos expressivos e construtivos,
é o foco central da orientação e planejamento
da escola”.
A arte está presente em diferentes manifestações na cultura popular, erudita, meios de comunicação e modernas tecnologias. Ela nem
sempre se apresenta no dia-a-dia como obra
de arte, mas pode ser observada na forma dos
objetos, nas vitrines das lojas, na música, na
dança de rua, nos pregões de
vendedores, nos jardins, no vestuário etc. Quando o aluno toma
conhecimento da arte de diferentes culturas, promove-se o
respeito, o reconhecimento e a
valorização da capacidade artística do outro (Referenciais Curriculares Nacionais-Arte, 1995).
Os conteúdos da área de arte
devem estar relacionados de tal
maneira que possam assentar a aprendizagem
artística dos alunos do na Educação Infantil. De
acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais-Arte (1995, p. 26):
Tal aprendizagem diz respeito à possibilidade de os
alunos desenvolverem um processo contínuo e cada
vez mais complexo no domínio do conhecimento artístico e estético, seja no exercício do seu próprio processo
criador, por meio das formas artísticas, seja no contato
com obras de arte e com outras formas presentes nas
culturas ou na natureza. O estudo, a análise e a apreciação das formas podem contribuir tanto para o processo pessoal de criação dos alunos como também para
o conhecimento progressivo e significativo da função
que a arte desempenha nas culturas humanas (RCNA,
1995, p.26).
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O ensino da Educação Artística tem como
proposta o desenvolvimento global da personalidade, através de formas as mais diversificadas e complementares possíveis de atividades
expressivas, criativas e sensibilizadoras. Assim, a criatividade, a imaginação e a emoção
estética precisam ser desenvolvidas através da
apropriação dos meios que ampliem e consolidam a capacidade de ler e construir imagens.
É fundamental reavaliar as imagens que se
consomem, ou que se produzem no cotidiano,
pois não existem imagens neutras, uma vez
que estas objetivam determinados pontos de
vista.
A assimilação dos conhecimentos artísticos é
fundamental para ampliar o campo do já criado
e desta forma, servir de base para novas criações. Mesmo que se coloque a Criação como
meta principal, é indispensável, assimilar, repetir e trabalhar com as soluções já existentes,
sem estreitar ou limitar o trabalho escolar.

IMPORTÂNCIA DA MÚSICA
A música é uma linguagem capaz de expressar
sentimentos e pensamentos e está presente na
educação de todas as culturas. É um meio muito
importante para desenvolver a expressividade, o
equilíbrio, auto estima, autoconhecimento e interação social. A palavra música originou-se do grego
que significava a ‘Arte das Musas’. Musas eram as
deusas da Arte. Eram nove as Musas; a protetora da poesia lírica e música chamava-se Euterpe.
Muitos dos antigos gregos com a palavra — música — designavam a harmonia universal, reguladora
da educação do homem (HOWARD, 1984, p. 18).
Aos poucos se reservou o nome de Musa para a
arte dos sons, pois a Música, como arte abstrata,
se distinguia das outras, que são representativas.
Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Música é a arte e a ciência de combinar os
sons de modo agradável ao ouvido. Pode-se considerar, de acordo com Brito (2003) que música
é, além de arte, uma ciência, pois precisa da sensibilidade de um artista na escolha dos arranjos e
combinações e de conhecimentos da funcionalidade musical para a composição sucessivas de
sons e silêncio organizados, obedecendo a um
tempo.

Para tanto, é necessário o uso da matemática e da física, relacionando os elementos
musicais. A música é um signo em si mesma,
interpretada pelas emoções de acordo com o
que os ouvidos percebem, trazendo um poder
referencial sobre coisas, seres reais ou imaginários, pessoas, formas e tipos de movimento. J. J. Rousseau, no seu Dicionário, define a
Música: “Arte de combinar os sons de modo
agradável ao ouvido”. Mas, assim dizendo, parece-me que ele limitou a ação dessa arte a
uma sensação física, descuidando da sensação espiritual que a música provoca.
Suzigan (1986) afirma que “não podemos
considerar a música fora do princípio que ela
realmente é: Uma linguagem de expressão”.
Howard Gardner (1995), em sua teoria das Inteligências Múltiplas, indicou a Música como
uma das inteligências. Em sua teoria, as pessoas possuem alguns tipos de capacidades, que
podem ser melhores desenvolvidas se estimuladas. Portanto, uma pessoa pode não ter facilidade de aprendizado em Matemática, ciência
ou Língua Portuguesa, por exemplo, mas pode
ser muito hábil em música ou movimentos corporais. Gardner afirma ainda que, a música é
uma atividade psicofísica interior, ou seja, não
se pode ensiná-la, é algo que se aprende sozinho. Não se nega a importância da técnica e
da presença de elementos padronizados nos
sons, mas ressalva que estes são unidos por
apresentarem poderes e efeitos expressivos
(SUZIGAN, 1986).
Gainza (1998, p. 22), porém, defende que
“a música e o som, enquanto energia, estimulam o movimento interno e externo no homem;
impulsionam-no à ação e promovem nele uma
multiplicidade de condutas de diferentes qualidade e grau”. A música é uma forma de representar a vida da criança, portanto contribui
para seu desenvolvimento. Pode abranger as
diversas áreas da educação, além de temas
específicos. A autora relaciona-a com uma fonte de estímulos, de equilíbrio dos sentimentos
para a criança.
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O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil define a música como uma linguagem capaz de expressar sensações, sentimentos e pensamentos, através da conciliação
entre o som e o silêncio. Segundo Raimundo
Martins, educar musicalmente é ensinar de
modo que a criança compreenda a linguagem
musical, por meio de experimentos e convivência orientada.
Segundo Rosa (1990), o período anterior à
alfabetização pode ser privilegiado, quando se
utiliza a música de maneira que facilite o desenvolvimento de diversas habilidades. A música é usada atualmente, principalmente na Educação Infantil, com alguns propósitos, como
formar hábitos (lavar as mãos, escovar os dentes etc.); realização de comemorações (dia do
índio, dia das mães, natal etc.); memorização
de conteúdos (números, letras, cores etc.).
Como pontos fundamentais que compõem a
música enquanto linguagem, de acordo com
Suzigam (1996), temos: Códigos sonoros; Caracteres de representação gráfica; Gramática
musical (harmonia); Aspectos semânticos; Frases, textos, obras etc.; Timbres; Memórias rítmicas, melódicas, harmônicas e timbrística, na
construção de um repertório de comunicação.
Como elementos essenciais da música, de
acordo com Brito (2003, p. 25), temos: som e
silêncio - impressão produzida em nosso ouvido pela vibração de um corpo sonoro ou a não
percepção da mesma; Ritmo – variação na in-

tensidade, na duração e na altura; Melodia – é
uma sucessão de sons que diferem entre si na
duração, entonação e intensidade; Harmonia Combinação de sons resultantes da superposição de melodias, denominados acordes.

BREVE HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO
DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO
Segundo o Referencial Teórico (1995) A música sempre esteve presente na vida das pessoas, principalmente na religião. Os gregos e
referiam aos deuses com música. O ensino de
música inicialmente se restringia apenas aos
mosteiros. Após a Reforma Protestante, crianças e jovens tiveram maior acesso à educação
musical. No Brasil, a educação Musical originou-se na educação jesuítica, porém com intenção de evangelização. A música brasileira
teve influências europeias, indígenas e africanas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional instaurou a música como componente curricular obrigatório de diversas formas, ora
como parte da Educação Artística, ora como
educação musical propriamente dita.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como vimos no decorrer do estudo, a arte aliada à alfabetização pode trazer consideráveis resultados à aprendizagem, à autoestima e ao desenvolvimento da criança. Nossa intenção é que consigamos desenvolver atividades significativas e alegres e não continuemos a deixar nossas crianças
lidarem somente com textos mecânicos escritos artificialmente e ou cartilhas que única e exclusivamente ensinam a correspondência grafo-fonêmica.
Queremos que nossos alunos não só aprendam a identificar palavras, decodificar símbolos, mas
que isso colabore para que não se tornem adultos problemáticos, depressivos, pessimistas como podemos ver atualmente, ou nos casos onde “algumas crianças com notas que vão de bom a excelente
são, contudo, infelizes, ansiosas e sofrem de baixa auto-estima” (MISHNE, p.50), queremos como já
citamos, a Arte na Educação para resgatar outros valores, modificar esta visão e desenvolver uma
consciência mais reflexiva, criativa , crítica e principalmente feliz.
Pois, a criança que viver a sua infância com respeito, entendimento e criatividade, estará mais próxima de ser um adulto com visão capaz de superar o dogmatismo social de sua época, e ainda para
Cheida (1994), oferecendo condições ainda não atingidas para que a convivência humana aconteça
com mais dignidade.
A função deste trabalho não é interferir no processo de ensino, mas fazer com que a arte não seja
só uma matéria a parte, seja também um facilitador do processo de alfabetização das crianças, podendo ser de grande valia para o professor completar suas práticas pedagógicas, visando estimular
nas crianças um processo alfabetizador espontâneo, criativo e animador. É preciso que tenhamos
instrumentos, não para eliminar uma forma, em prol de outra, mas aliar o contexto a uma forma prazerosa. Para isso, precisamos conhecer outros métodos de outros educadores, mesmo contrários aos
nossos, para discutirmos suas experiências, visto o ensino ser um dos pontos inquietantes dentro da
área da educação; por isso, novas propostas devem ser sempre contempladas pelos educadores
interessados e dedicados a sua profissão.
Uma das possibilidades, bem adotadas por alguns educadores, seria começar um ensino utilizando embalagens de produtos que as crianças tenham em casa, painéis conhecidos, dentre outros.
Através desses objetos, que fazem parte do cotidiano de cada família, a criança terá a oportunidade
de reconhecer neles o princípio artístico, pois, a arte é forma, cor, movimento e expressão. Estamos,
com este trabalho, propondo a solução de todos os problemas em uma sala de ensino infantil, mas
tornando-a mais significativa e feliz, procurando deixar uma sementinha para que seja cultivada por
todos que os educadores que desejam dar mais significação a sua profissão e seu real objetivo de
educar. Sendo assim, a discussão não está fechada, pois o conhecimento é histórico e a história está
em constante transformação.
Como se pode concluir, a arte tem papel crucial na Educação Infantil, sendo ela que mais se aproxima da tarefa primordial da primeira infância, que é a construção dos sistemas simbólicos de representação, essencial à constituição da criança como ser humano histórico e social. Vale lembrar que,
a criança é um ser em contínuo crescimento, com evolução na transformação física, perceptiva e psíquica, o que faz com que a criança tenha um espírito curioso, atento, experimental,
buscando, conhecendo e conquistando o mundo que o rodeia.
A criança pelo que se pôde constatar é um ser sensível, que busca
compreender o mundo agindo e dando forma a seus pensamentos e
sentimentos, apropriando-se da cultura e produzindo-a, transformando
a realidade ao mesmo tempo que transforma a si mesma. E assim, a
arte tem um papel essencial, o que nos faz concluir que, dançar, cantar, brincar de faz-de-conta, desenhar, inventar brinquedos a partir dos
mais variados objetos, explorando suas possibilidades sonoras, visuais
e táteis, são atividades essenciais no processo de constituição da criança
como ser humano, o que é atestado por sua presença na vida cotidiana das
crianças em diferentes tempos e lugares.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E A BASE
NACIONAL COMUM CURRICULAR
RESUMO: O objetivo deste artigo científico é fazer um panorama histórico a partir da história
da educação e do descrito na A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no artigo 22,
define: “A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.Passando pelos PCNS. Parâmetros Curriculares
Nacionais que são as diretrizes elaboradas para orientar os educadores por meio da normatização de alguns aspectos fundamentais concernentes a cada disciplina. Os Parâmetros Curriculares Nacionais servem como norteadores para professores, coordenadores e diretores, que
podem adaptá-los às peculiaridades locais. O objetivo dos Parâmetros Curriculares Nacionais
segundo os documentos oficiais que serão demonstrados é garantir a todas as crianças e
jovens brasileiros, mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito
de usufruir do conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício
da cidadania, até chegarmos análises as discussões acerca de princípios e concepções da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas
e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio,
em todo o Brasil. A Base segundo os documentos analisados estabelece conhecimentos,
competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da
escolaridade básica.
Palavras-chave: Currículo ; Objetivo; Bases.
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INTRODUÇÃO

A

história da Educação passou por muitos processos até chegar a BNCC, dentre elas
faremos uma Panorama para que possamos entender como a Educação caminhou até
chegar a BNCC.

O objetivo deste artigo científico é fazer um panorama histórico a partir da história da educação e do descrito na A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no artigo 22, define: “A
educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho
e em estudos posteriores”.Passando pelos PCNS. Parâmetros Curriculares Nacionais que são as
diretrizes elaboradas para orientar os educadores por meio da normatização de alguns aspectos
fundamentais concernentes a cada disciplina.
Tudo começa com os jesuítas ao longo do tempo a educação brasileira é organizada pelo
Estado, com professores pagos. São criadas escolas laicas e particulares onde o material didático muitas vezes era importado.Com a Proclamação da República, o governo reforma o ensino,
organiza uma rede de escolas normais e complementares e cursos de formação para professores.Surge a Escola Nova onde o aluno se torna o sujeito mais importante da escola com novos
métodos e reformas dos currículos escolares. Acontece então universalização da escola pública,
laica e gratuita, alfabetização de adultos, onde é reformulado a alfabetização no país.
Com o Regime Militar, movimentos em defesa da escola pública , em 1988- A nova Constituição obriga a União e os Estados a aplicar 18% a 25% da receita na Educação em 1996- É
promulgada a LDB onde a educação infantil é inclusa como primeira etapa da educação básica
e o Ministério da Educação e Cultura editam os Parâmetros Curriculares Nacionais. Em 2007Governo lança PDE (Programa de Desenvolvimento da Educação), com objetivo de diminuir a
defasagem da educação brasileira em relação aos países desenvolvidos.
Passando pelos (PCNS) Parâmetros Curriculares Nacionais que são as diretrizes elaboradas
para orientar os educadores em alguns aspectos fundamentais de cada disciplina. até chegarmos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). deve nortear os currículos dos sistemas e
redes de ensino das Unidades Federativas. A Base, segundo os documentos analisados, estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes
desenvolvam ao longo da escolaridade básica.
A escolha do tema partiu de perceber a importância de demonstrar a sociedade a importância
da BNCC e o caminho percorrido para chegarmos aos dias de hoje. A pesquisa é de cunho
bibliográfico utilizando textos e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões,
sugestões que puderam contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste
artigo, a Lei de Diretrizes e Bases, os Parâmetros Curriculares a Base Nacional Comum Curricular.
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CONHECENDO A HISTÓRIA DA EDU- Todavia, a obra educacional de D. João VI
importante em muitos aspectos, voltou-se para
CAÇÃO

as necessidades imediatas da corte portuguesa no Brasil. As aulas e cursos criados, em
diversos setores, tiveram o objetivo de preencher demandas de formação profissional.
Esta característica haveria de ter uma enorme
influência na evolução da educação superior
brasileira. Acrescenta-se, ainda, que a política
educacional de D. João VI, na medida em que
procurou, de modo geral, concentrar-se nas
demandas da corte, deu continuidade à marginalização do ensino primário.

A história da educação no Brasil começou
em 1549 com a chegada dos primeiros padres
jesuítas, inaugurando uma fase que haveria de
deixar marcas profundas na cultura e civilização do país. Movidos por intenso sentimento
religioso de propagação da fé cristã, durante
mais de 200 anos, os jesuítas foram praticamente os únicos educadores do Brasil. Embora tivessem fundado inúmeras escolas de ler,
contar e escrever, a prioridade dos jesuítas foi
sempre a escola secundária, grau do ensino
Com a independência do país, conquistada
onde eles organizaram uma rede de colégios
reconhecida por sua qualidade, alguns dos em 1822, algumas mudanças no panorama sóquais chegaram mesmo a oferecer modalida- cio-político e econômico pareciam esboçar-se,
des de estudos equivalentes ao nível superior. inclusive em termos de política educacional.
De fato, na Constituinte de 1823, pela primeiDe fato, os jesuítas empreenderam no Brasil ra vez se associou apoio universal e educação
uma significativa obra missionária e evangeli- popular - uma como base do outro. Também
zadora, especialmente fazendo uso de novas foi debatida a criação de universidades no Brametodologias, das quais a educação escolar sil, com várias propostas apresentadas. Como
foi uma das mais poderosas e eficazes. Em resultado desse movimento de ideias, surgiu
matéria de educação escolar, os jesuítas sou- o compromisso do Império, na Constituição
beram construir a sua hegemonia. Não apenas de 1824, em assegurar “instrução primária e
organizaram uma ampla ‘rede’ de escolas ele- gratuita a todos os cidadãos”, confirmado logo
mentares e colégios, como o fizeram de modo depois pela lei de 15 de outubro de 1827, que
muito organizado e contando com um projeto determinou a criação de escolas de primeiras
pedagógico uniforme e bem planejado, sendo letras em todas as cidades, vilas e vilarejos, eno Ratio Studiorum a sua expressão máxima volvendo as três instâncias do Poder Público.
Teria sido a “Lei Áurea” da educação básica,
(SANGENIS, 2004, p.93).
caso tivesse sido implementada.
Em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de suas colônias, abrindo um enorme
vazio que não foi preenchido nas décadas
seguintes. As medidas tomadas pelo ministro
D. José I, o Marquês de Pombal, sobretudo a
instituição do Subsídio Literário, imposto criado para financiar o ensino primário, não surtiu nenhum efeito. Só no começo do século
seguinte, em 1808, com a mudança da sede
do Reino de Portugal e a vinda da família Real
para o Brasil - Colônia, a educação e a cultura
tomaram um novo impulso, com o surgimento
de instituições culturais e científicas, de ensino técnico e dos primeiros cursos superiores,
como os de medicina nos estados do Rio de
Janeiro e da Bahia.

Da mesma forma, a ideia de fundação de
universidades não prosperou, surgindo em
seu lugar os cursos jurídicos em São Paulo e
Olinda, em 1827, fortalecendo o sentido profissional e utilitário da política iniciada por D.
João VI. Além disso, alguns anos depois da
promulgação do Ato Adicional de 1834, delegando às províncias a prerrogativa de legislar
sobre a educação primária, comprometeram
em definitivo o futuro da educação básica, pois
possibilitou que o governo central se afastasse
da responsabilidade de assegurar educação
elementar para todos. Assim, a ausência de
um centro de unidade e ação, indispensável,
diante das características de formação cultural
e política do país, acabaria por comprometer a
política imperial de educação.
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A descentralização da educação básica, instituída em 1834, foi mantida pela República,
impedindo o governo central de assumir posição estratégica de formulação e coordenação
da política de universalização do ensino fundamental, a exemplo do que então se passava
nas nações europeias, nos Estados Unidos e
no Japão. Em decorrência, se ampliaria ainda
mais a distância entre as elites do País e as
camadas sociais populares.
Na década de 1920, devido mesmo ao panorama econômico-cultural e político que se delineou após a Primeira Grande Guerra, o Brasil
começou a se repensar. Em diversos setores
sociais, as mudanças foram debatidas e anunciadas. O setor educacional participou do movimento de renovação. Inúmeras reformas do
ensino primário foram feitas em âmbito estadual. Surgiu a primeira grande geração de educadores, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo,
Lourenço Filho, Almeida Júnior, entre outros,
que lideraram o movimento, tentaram implantar no Brasil os ideais da Escola Nova e divulgaram o Manifesto dos Pioneiros em 1932,
documento histórico que sintetizou os pontos
centrais desse movimento de ideias, redefinindo o papel do Estado em matéria educacional.
Surgiram nesse período as primeiras universidades brasileiras, do Rio de Janeiro em 1920,
Minas Gerais em 1927, Porto Alegre em 1934
e Universidade de São Paulo em 1934. Esta
última constituiu o primeiro projeto consistente
de universidade no Brasil e deu início a uma
trajetória cultural e científica sem precedentes.
A Constituição promulgada após a Revolução de 1930, em 1934, consignou avanços
significativos na área educacional, incorporando muito do que havia sido debatido em anos
anteriores. No entanto, em 1937, instaurou-se o
Estado Novo concedendo ao país uma Constituição autoritária, registrando-se em decorrência um grande retrocesso. Após a queda do
Estado Novo, em 1945, muitos dos ideais foram retomados e consubstanciados no Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, enviados ao Congresso Nacional em
1948 que, após difícil trajetória, foi finalmente
aprovado em 1961, Lei nº 4.024.

[...] a “Escola Nova” organizou-se basicamente na forma de escolas experimentais ou como
núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos a pequenos grupos de elite. No entanto,
o ideário escolanovista, tendo sido amplamente difundido, penetrou nas cabeças dos educadores acabando por gerar consequências
também nas amplas redes escolares oficiais
organizadas na forma tradicional. Cumpre assinalar que tais consequências foram mais negativas que positivas uma vez que, provocando
o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão de conhecimentos,
acabou por rebaixar o nível do ensino destinado às camadas populares as quais muito frequentemente têm na escola o único meio de
acesso ao conhecimento. Em contrapartida, a
“Escola Nova” aprimorou a qualidade do ensino destinado às elites (SAVIANI, 1985, p. 14).
No período que vai da queda do Estado Novo,
em 1945, até a Revolução de 1964, quando se
inaugurou um novo período autoritário, o sistema educacional brasileiro passou por mudanças significativas, destacando-se entre elas o
surgimento, em 1951, da atual Fundação CAPES, que é a Coordenação do Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, a instalação
do Conselho Federal de Educação, em 1961,
campanhas e movimentos de alfabetização de
adultos, além da expansão do ensino primário
e superior. Na fase que precedeu a aprovação
da LDB/61, ocorreu um admirável movimento
em defesa da escola pública, universal e gratuita.
O movimento de 1964 interrompeu essa tendência. Em 1969 e 1971, foram aprovadas
respectivamente a Lei 5.540/68 e 5.692/71,
introduzindo mudanças significativas na estrutura do ensino superior e do ensino de 1º e 2º
graus, cujos diplomas vieram basicamente em
ardor até os dias atuais.
A Constituição de 1988, promulgada após
amplo movimento pela redemocratização do
País, procurou introduzir inovações e compromissos, com destaque para a universalização
do ensino fundamental e erradicação do analfabetismo.
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Plano Nacional de Educação , aprovado em ram uma importante contribuição prática para
2001, teve vigência de dez anos. O novo texto essa revisão conceitual. LDB (9394/96).
que tramita no Congresso Nacional estabelece
O professor da Educação Básica tem grande
21 metas para aprimorar a educação no país.
responsabilidade de auxiliar cada um de seus
O Plano Nacional de Educação é um instru- alunos em ter garantida a aprendizagem inicial
mento definido em função da política educa- da Língua Portuguesa. É sua tarefa ensiná-los
a buscar pontos de vista diferentes para suas
cional a ser implementada, da legislação que
hipóteses, a empenhar-se na dissolução de
lhe dá suporte e das condições humanas, ma- suas dúvidas, enfim, a aprender a aprender.
teriais e financeiras à disposição da sociedade. Muitas situações surgidas dentro e fora da sala
Seu principal objetivo é atender às necessida- de aula acabarão impondo às crianças um nídes educacionais da maioria da população - vel de dificuldade, e a intervenção do profesele é, por concepção, socialmente includente. sor será essencial para a superação de seus
Outrossim, tanto o método quanto o conteúdo obstáculos. Mesmo porque eles utilizaram em
deste Plano refletem o caráter coletivo e demo- sua vida esses conhecimentos apreendidos na
crático de sua elaboração, assim como deverá escola, mas a sociedade vai exigir diferentes
competências dele, e assim criará dúvidas e
fazê-lo na sua implementação e avaliação.
insegurança. Neste sentido, a escola precisa
O Documento de Referência da Conferência estar atenta á essas demandas e oferecer conNacional de Educação (MEC, 2009) refere-se à dições para que os alunos possam superar
qualidade da educação no Eixo II, associando todas as suas dificuldades (RANGEL, 2004,
p.74).
este tema ao da gestão democrática e da avaliação. Não há qualidade na educação sem a
Os Parâmetros Curriculares Nacionais refeparticipação da sociedade na escola.
rentes às séries iniciais do Ensino Fundamental afirmam que a formação dos educandos
E assim a Educação vai caminhando com o necessita ser encarada enquanto capacitação,
surgimento dos (PCNS) Parâmetros Curricula- a fim de adquirir e desenvolver novas comperes Nacionais até chegar a (BNCC) Base Na- tências em detrimento de novos saberes. Isto
deve resultar em um novo tipo de profissional, o
cional Curricular
qual deverá estar preparado para interagir com
novas tecnologias e linguagens, atendendo a
CAPÍTULO 2 – A NOVA EDUCAÇÃO
novos processos e ritmos. Portanto, essa nova
OS PARÂMETROS CURRICULARES
relação entre trabalho e conhecimento indicam
NACIONAIS E A BASE CURRICULAR
que, através de instrumentos para um procesNACIONAL
so de educação permanente, o aluno da educação básica precisa “aprender a aprender”
A formação moderna exige uma sólida forma- (BRASIL, 1997):
ção científica, teórica e política, viabilizadora de
No Brasil, os PCNs -Parâmetros Curriculares
uma prática pedagógica crítica e consciente da
Nacionais
são diretrizes elaboradas pelo Gonecessidade de mudança na sociedade brasiverno Federal com o objetivo principal de orienleira ( BRZEZINY SKT, 1992, p.83).
tar os educadores por meio da normatização
É necessário ressignificar o ensino de crian- de alguns fatores fundamentais concernentes
ças e jovens para avançar na reforma das políti- a cada disciplina. Esses parâmetros abrangem
cas da educação básica, a fim de sintonizá-las tanto a rede pública, como a rede privada de
com as formas contemporâneas de conviver, re- ensino, conforme o nível de escolaridade dos
lacionar-se com a natureza, construir e recons- alunos. Sua meta é garantir aos educandos o
truir as instituições sociais, produzir e distribuir direito de usufruir dos conhecimentos necesbens, serviços, informações e conhecimentos. sários para o exercício da cidadania. Embora
Ao longo dos anos 80 e da primeira metade não sejam obrigatórios, os PCNs servem como
dos 90, as iniciativas inovadoras de gestão e norteadores para professores, coordenadores
de organização pedagógica dos sistemas de e diretores, que podem adaptá-los às peculiariensino e escolas nos estados e municípios de- dades locais. Os PCNs nada mais são do que
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uma referência para a transformação de objetivos, conteúdos e didática do ensino (BRASIL.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília,
DF: MEC/SEF, 1998).
Os PCNs referentes às séries iniciais do ensino fundamental (BRASIL, 1997) apresentam
três tipos de conteúdos que devem ser trabalhados em sala de aula: conceituais, procedimentais e atitudinais. Os conteúdos conceituais envolvem fatos e princípios, enquanto os
conteúdos atitudinais fazem referência a valores, atitudes e normas e os procedimentais referem-se aos procedimentos, ou seja, o aprender a fazer. Conforme Zabala (1998), o ensino
necessita ser visto a partir da formação integral
e que, a partir disso, os diferentes tipos de conteúdos serão utilizados de forma equilibrada.
Gadotti (1998) ainda salienta que o conhecimento sobre os mecanismos que formam o
modelo didático e os recursos metodológicos
pedagógicos pressupõe a atitude crítica sobre
o processo pedagógico e suas finalidades,
criando no docente a base de conhecimento
necessária para mudança na lógica do que fazer.

dos pressupostos que existiam nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) foram mantidos,
mas com ênfase e detalhamento diferentes
(BRASIL.Parâmetros Curriculares Nacionais.
Brasília, DF: MEC/SEF, 1998).
Com isso, cabe aos PCNs a tarefa de rever
objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das atividades, expectativas de aprendizagem, maneiras de avaliar, além da orientação dos professores para estes elaborarem um
planejamento que possa, de fato, orientar seu
o trabalho em sala de aula (BRASIL/ Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, DF: MEC/
SEF, 1998).
O objetivo principal é proporcionar aos alunos o contato com processos, práticas e procedimentos da investigação científica para que
eles sejam capazes de intervir na sociedade.
Com este novo perfil de aluno e necessitando uma aprendizagem significativa aparece a
BNCC. Mas o que esta Base Nacional Comum
Curricular.

A BNCC é uma sigla para Base Nacional
Comum Curricular. Ela é o documento que dePara educar é necessário que saibamos ex- fine as aprendizagens que todos os alunos do
trair valores internatos na alma humana. É pre- Brasil devem desenvolver em cada etapa da
ciso que desenvolvamos nossas possibilida- Educação Básica.
des de olhar e ver o que está além do que os
nossos olhos superficiais enxergam. A impresBNCC em relação aos conteúdos escolares.
cindível a sabedoria, visão cósmica do mundo De acordo com o documento, os conteúdos
que nos rodeia; à medida que nos desfazemos devem estar a serviço das competências, cujo
do ego podemos ser seres humanos melhores conceito é sintetizado, conforme consta na
e capazes de formar e transformar; se o amor LDB, enquanto “[...] a possibilidade de mobilitem poder de transformação (BOLADIM, 2006, zar e operar o conhecimento em situações que
p.25).
requerem aplicá-lo para tomar decisões pertinentes” (BRASIL, 2017, p. 3),
O aluno, sujeito de sua aprendizagem, traz
consigo um referencial próprio de seu grupo
A Base Nacional Comum Curricular contemsocial, com linguagem, conceitos e explica- pla toda a Educação Básica (Educação Infantil,
ções. E a escola precisa propiciar aos profes- Ensino Fundamental e Ensino Médio). A parte
sores, meios e recursos para refletir, contextu- referente à Educação Infantil e Ensino Fundaalizar, dinamizar e possibilitar a aprendizagem, mental foi aprovada pelo Conselho Nacional de
promovendo uma articulação entre os saberes Educação (CNE) e homologada pelo MEC em
de casa, da rua e do grupo social com os do dezembro de 2017, depois de audiências púambiente escolar
blicas realizadas em todas as regiões do Brasil.
Já a parte referente ao Ensino Médio encontraO documento deixa mais clara a proposta de -se atualmente em processo de elaboração.
progressão da aprendizagem, com as habilidades sendo desenvolvidas ano a ano, com grau
Ela define o conjunto orgânico e progressivo
crescente de complexidade em todo o Ensino de aprendizagens essenciais que todos os aluFundamental. Em termos conceituais, muitos nos devem desenvolver ao longo das etapas e
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modalidades da Educação Básica. A elaboração da BNCC, em seu processo de construção,
passou por algumas etapas que se iniciaram
com as discussões realizadas entre especialistas da educação de diversas áreas, no âmbito
municipal, estadual e federal.

lar dos cursos de graduação das licenciaturas
(BRASIL, 2017).
A escola terá a liberdade de construir o seu
currículo, utilizando as estratégias que julgam
mais adequadas em seu projeto político pedagógico, desde que estejam sintonizados com
a BNCC , todas as escolas terão um padrão
mínimo de instrução (BRASIL, 2017). Veja a
linha do tempo da BNCC: (Base Nacional Curricular da Educação, BRASIL, 2017).

A BNCC foi disponibilizada para consulta
pública entre setembro de 2015 e março de
2016. Desse modo, manteve-se a direção de
sua formulação nas mãos dos representantes
dos aparelhos privados da hegemonia da classe empresarial. Passado o período da consulta
1.A BNCC faz parte do Plano Nacional da
e recolhida as “sugestões e críticas”, vale rea- Educação, previsto na Constituição Federal de
firmar, parciais, sua segunda versão foi lança- 1988. A primeira versão foi redigida em 2014.
da no mês abril de 2016.
2.O documento foi aberto para consulta pública em 2015, permitindo que a sociedade
A BNCC define três grupos de competências pudesse contribuir com suas opiniões. 45 mil
gerais que se inter-relacionam e perpassam to- escolas colaboraram nesse processo, levando
das as áreas e componentes que devem ser à segunda versão.
desenvolvidos pelos alunos ao longo de toda
3.Em 2016, essa segunda versão viajou por
a educação básica. São elas: competências todos os estados do país, sendo debatida em
pessoais e sociais, competências cognitivas e seminários.
competências comunicativas. Essas três com4.A terceira versão veio em 2017, junto a um
petências “[...] visam à formação humana in- novo ciclo de debates.
tegral e à construção de uma sociedade mais
5.A Base Nacional Comum Curricular foi hojusta, democrática e inclusiva” (BRASIL, 2017, mologada pelo MEC em dezembro de 2017.
p. 4).
Veremos também como o documento está
É um conjunto de orientações que deverá estruturado (Base Nacional Comum Curricular.
nortear os currículos das escolas, redes pú- BRASIL, 2017):
blicas e privadas de ensino de todo o Brasil.
A Base trará os conhecimentos essenciais, as
Textos introdutórios (geral, por etapa e por
competências e as aprendizagens pretendidas área);
para as crianças e jovens em cada etapa da
Competências gerais que os alunos devem
Educação Básica em todo país. O documento desenvolver ao longo de todas as etapas da
conterá: Competências gerais que os alunos Educação Básica;
devem desenvolver em todas as áreas; ComCompetências específicas de cada área do
petências específicas de cada área e respec- conhecimento e dos componentes curriculares;
tivos componentes curriculares; Conteúdos
Direitos de Aprendizagem ou Habilidades
que os alunos devem aprender e habilidades relativas a diversos objetos de conhecimento
a desenvolver a cada etapa da Educação Bá- (conteúdos, conceitos e processos) que os alusica da Educação Infantil ao Ensino Médio. A nos devem desenvolver em cada etapa da Eduprogressão e sequenciamento dos conteúdos cação Básica — da Educação Infantil ao Ensino
e habilidades de cada componente curricular Médio.
para todos os anos da educação básica (BRAAo longo da Educação Básica, as aprendiSIL, 2017, p. 1).
zagens essenciais definidas na BNCC devem
concorrer para assegurar aos estudantes o
O objetivo é gestão da sala de aula, em todos desenvolvimento de dez competências gerais,
os níveis da educação básica e da educação que consubstanciam, no âmbito pedagógico,
superior, especificamente nos cursos de Licen- os direitos de aprendizagem e desenvolvimenciatura, gerando a necessidade de atualização to.
dos professores que atuam na educação.Esta
atualização vai acontecer com a formação continuada e com as mudanças da matriz curricu86
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NO DOCUMENTO DA BNCC SERÃO EXIGIDAS 10 COMPETÊNCIAS:
Conhecimento

Refere-se à valorização e utilização do conhecimento geral, seja ele
histórico, científico, social, digital ou cultural, para entender e explicar o
mundo ao seu redor, continuar a aprender e cooperar para a criação de
uma sociedade mais justa e inclusiva.
Pensamento
Faz menção ao uso da criatividade e criticidade para resolução dos
científico, crítico e problemas do mundo, dialogando com todas as matérias curriculares
criativo
e servindo para desenvolver a habilidade de fazer perguntas. Objetiva
estimular a curiosidade e capacidade de entendimento e interpretação
do aluno, fazendo com que ele desenvolva principalmente sua lógica,
dedução e intuição.
Repertório Cultural
Relaciona-se à estimulação da capacidade do estudante de valorizar
e produzir arte e cultura, dialogando principalmente com as áreas de
linguagem e ciências humanas. Busca desenvolver a capacidade de
construção de identidade, para que o estudante compreenda sua cultura e as culturas diversas, garantindo o respeito aos mais diversos povos
e às suas diferenças.
Comunicação
Dirige-se à capacidade do estudante de utilizar as mais diversas linguagens para trocar informações, expressar-se e comunicar-se, levando
ao entendimento mútuo. Dialoga muito com a área de linguagens, porém, no geral, dialoga com todas as demais áreas, estimulando a curiosidade e o debate claro e respeitoso. Leva em consideração também as
diversas linguagens da tecnologia, altamente presentes nos dias atuais.
Cultura digital
Nela destaca-se o estímulo do desenvolvimento da compreensão e
da utilização de tecnologias com ética e criticidade, para que o aluno
dialogue com o mundo e busque informações. Faz parte de todas as
disciplinas, tanto da matemática, em relação aos algoritmos e regras
dos programas, quanto das linguagens, relacionada à capacidade de
compreensão dos impactos da tecnologia no mundo.
Trabalho e projeto
Essa competência relaciona-se à capacidade do estudante de usar
de vida
todos os seus conhecimentos para tomar decisões sobre sua própria
vida profissional e seu projeto de vida. Trabalha em grande parte com
as matérias de ciências humanas e linguagens por meio de estudos dirigidos e projetos de planejamento de vida, fazendo com que os alunos
programem suas vidas para atingir futuramente os seus objetivos.
Argumentação
Provoca o desenvolvimento da capacidade de apresentar seus argumentos com base, ou seja, com fatos e evidências consistentes para
a construção de um pensamento ético e socioambiental. Relaciona-se
principalmente com as áreas de humanas, ciências da natureza e linguagens, servindo para a obtenção de conceitos e criação de debates
bem estruturados e com confronto de ideias.
Autoconhecimento
Essa competência diz respeito à capacidade dos estudantes de se coe autocuidado
nhecerem e se apreciarem, dando foco ao conhecimento tanto de seu
próprio corpo como de seu estado mental, para que assim eles saibam
manter sua saúde e criar uma identidade dentro das grandes influências
culturais do mundo. Sendo assim, essa competência dialoga muito com
a área de biologia e educação física.
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Empatia e
cooperação

Relaciona-se tanto com resolução de conflitos quanto com o desenvolvimento de empatia e sentimento de cooperação, para que os estudantes consigam estabelecer relações harmônicas e respeitosas,sem
qualquer tipo de preconceito. Ensina habilidades de valorização das adversidades por meio de discussões sobre a sociedade contemporânea
e suas desigualdades e injustiças.
Responsabilidade
A última competência é referente à capacidade dos estudantes de
e cidadania
construírem uma sociedade mais ética e responsável, agindo mais pessoal e coletivamente, de forma a construir uma sociedade mais ambiental e socialmente solidária. Incentiva o aluno a ser mais participativo em
problemas públicos que afetam o meio ao seu redor, comunicando-se
muito com as matérias de artes, sociologia, educação física e linguagens.
Seguindo essas competências, o instituto educacional formará alunos
mais éticos e preparados para o mundo, de forma que a educação
básica adquira uma maior qualidade tanto na formação educacional
quanto na formação de bons cidadãos para o país.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação fundamental, segundo a Constituição Federal é um direito de todos e dever do
Estado, diante disso o poder público é investido de autoridade para impô-la como obrigatória a
todos e a cada um e garantir sua gratuidade.
A Lei de Diretrizes e Bases, os Parâmetros Curriculares Nacionai a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) responde claramente que o objetivo é promover uma sociedade justa, ética,
democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária.
A escola na sociedade da aprendizagem deve transformar o aluno em ativo, em salas de aulas
e em atividades extracurriculares. Deve ser repensada e reformulada contextualizada e relacionada com as pessoas que as constituem, tornando-se auto-reflexivas e críticas sabedoria de
sua missão social; deve ser auto-dirigida de acordo com a realidade e seus problemas, tirando
proveito das novas tecnologias como meios de pesquisas, contextualizando-se, professores-alunos-escola.
Professor e escola devem agir relacionados, a escola deve fornecer infraestrutura para fazer a
ponte entre seus membros. A aula diferenciada chama a atenção e faz com que o professor atinja a todos até mesmo os que apresentam muitas dificuldades ou problemas de aprendizagem.
O professor deve abrir o diálogo, encontrar respostas e incentivo adequados para o amadurecimento crítico de seus alunos, além de envolvê-los em uma interação social e cognitiva. Assim,
quando o educador sai do ambiente sala de aula e uso diversos palcos para a formação do
educando ele terá conforme bibliografia utilizada muito mais chance de sucesso.
É papel da escola, desenvolver no aluno habilidades e competências específicas de sua formação, também preparar o aluno em suas respectivas séries/anos para aprender novos saberes
às séries/anos futuros. A participação da comunidade é fundamental na construção de uma
educação democrática. A escola deve se transformar em um espaço público, onde todos tenham possibilidade expor opiniões sendo respeitadas as diferenças. Devem estar envolvidos na
elaboração das normas disciplinares, organização e planejamento da escola.
Baseado em todo este Panorama acreditamos que o objetivo da BNCC com a proposta de dar
a escola terá a liberdade de construir o seu currículo, utilizando as estratégias que julgam mais
adequadas em seu projeto político pedagógico,
Podemos perceber que as competências estabelecidas e divididas em grupos são de muita
importância. Os três grupos de competências gerais que se inter-relacionam e perpassam todas
as áreas e componentes que devem ser desenvolvidos pelos alunos ao longo de toda a educação básica. São elas: competências pessoais e sociais, competências cognitivas e competências comunicativas
Sabemos que não formaremos uma sociedade justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária somente repassando conteúdos. Sabemos, também, que não é só a
BNCC ou qualquer outro documento que vai mudar a educação a luta como podemos perceber
vem a muito tempo. Ela será mudada com a participação de toda comunidade escolar aproveitando os dispostos no documentos oficiais e colocando-os em prática.
A constituição descreve muito bem onde queremos chegar Diz o artigo
205 da Constituição Federal de 1988: “ A educação, direito de todos
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho”. Desse modo, finaliza-se este trabalho com o Artigo
22: “A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando,
assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores”.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA RELAÇÃO
COM A PSICOMOTRICIDADE

RESUMO: Questionando-se quais os direitos educacionais propostos para a inclusão do autista
nas escolas, ressaltando a inclusão em ensino regular? Como a educação física contribui para
o desenvolvimento do autista? Objetivou-se determinar os métodos e direitos indicados para
a inclusão do autista no ensino regular e o envolvimento da educação física no processo de
inclusão educacional de crianças e adolescentes com essa deficiência. Pretendem-se observar os benefícios obtidos por meio da relação existente entre a educação física e a inclusão
escolar de crianças e ou adolescentes autistas no processo de ensino e aprendizagem. A metodologia desenvolvida foi à revisão bibliográfica em livros, artigos, teses e periódicos da internet que contribuíram com o assunto aqui proposto permitindo-nos conhecer o transtorno
do autismo, suas características e dificuldades. Existe uma grande dificuldade por parte da
criança em compreender seu corpo como um todo. Ela não desenvolve de maneira adequada
as noções de esquema corporal, o que tem diversas implicações, como observado ao longo
deste artigo.

Palavras-chave: Educação Física; Autismo; Aprendizagem; Transtorno do Corpo.
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INTRODUÇÃO

O

artigo desenvolveu-se na observação sobre a educação física como uma prática fundamental para o desenvolvimento da criança desde a fase pré-escolar e conhecendo
suas características e necessidades podem-se por meio da educação física, buscar
um desenvolvimento global da criança ajudando-a a se tornar mais responsável, crítica, consciente e criativa.
Acentuado no autismo e na inclusão pode-se afirmar que ambos estão obtendo divulgação e
fortalecimento de forma mundial. Como acompanhado, a inclusão escolar exige alterações no
sistema educacional que depende, além da legislação e do Estado, a compreensão de professores, pais e responsáveis pela pessoa com deficiência.
Questionam-se quais os direitos educacionais propostos para a inclusão do autista nas escolas, ressaltando a inclusão em ensino regular? Como a educação física contribui para o desenvolvimento do autista?
Assim, esta pesquisa se objetiva determinar os métodos e direitos indicados para a inclusão
do autista no ensino regular e o envolvimento da educação física no processo de inclusão educacional de crianças e adolescentes com essa deficiência. Pretendem-se observar os benefícios
obtidos por meio da relação existente entre a educação física e a inclusão escolar de crianças e
ou adolescentes autistas no processo de ensino e aprendizagem.
A principal ferramenta da educação física é o movimento e este é denominador comum de diferentes campos sensoriais. O desenvolvimento do sujeito em geral ocorre por meio da integração
entre a emoção, o pensamento, e a motricidade, portanto, a aprendizagem e o desenvolvimento
estão interrelacionadas desde que a criança inicia seu contato com o mundo.
Quando ocorre interação com o meio físico e social a criança se desenvolve de modo mais eficiente e abrangente provocando vários processos internos de aprendizagem e desenvolvimento
que possibilitaram um novo patamar evolutivo. Compreendendo a inclusão permite-se elaborar
métodos de inserir o autista em salas regulares de ensino e na educação física. Com a prática
de atividades físicas a criança terá possibilidade de melhores conhecimentos em relação ao seu
corpo, adquirir hábitos corretos e melhorar suas habilidades motoras.
A metodologia desenvolvida foi à revisão bibliográfica em livros, artigos, teses e periódicos da
internet que possam contribuir com o assunto aqui proposto. Dessa forma terão oportunidades
para que aprendam a socializar-se e a pensar de modo autônomo e crítico, podendo por meio
de expressões corporais imaginarem e fazerem a representação, aprendendo também noções
de lateralidade, tempo e espaço.

94

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

O TRANSTORNO DO AUTISMO
O termo autismo é proveniente da palavra
grega “autos” que significa “de si mesmo”
(OLIVEIRA, et al 2014). No entanto, diversas
são as formas de definição do autismo. Seus
estudos e pesquisas ainda se encontram em
andamento pela medicina, educação e outros
setores envolvidos.
Como primeira visão do autismo, revela-se,
conforme Hochman (2009, p. 204), que o psiquiatra suíço “E. Bleuler em 1911 definiu o autismo como uma função complexa em que a
relação com a realidade é perturbada ou suspensa, em consequência de uma perturbação
primária de associações e surgimento de emoções e imagens”.
Por conseguinte, Kanner (1943, p. 217)
descreve o sintoma fundamental “o isolamento autístico”, estando este presente na criança desde seu início, propondo este como um
distúrbio inato. Em suas pesquisas, assume
que o isolamento extremo, juntamente com o
anseio obsessivo pela rotina, determinava-se

como crianças autistas. Baseado em seus estudos científicos sobre o autismo, por meio de
sua ampla publicação de um artigo intitulado
‘Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo’, no
qual descreve e caracteriza comportamentos
de onze crianças pesquisadas, como o intuito de se criar um quadro clínico caracterizado
por autismo extremo, obsessão, estereotipias e
ecolalia.
Complementando este pensamento, no ano
seguinte, Asperger (1944), escreve um artigo
intitulado como “Psicopatologia Autística da Infância”, descrevendo as crianças de maneira
semelhantes ao autor Kanner (1943).
Em termos de nomenclatura, avaliado pelo
DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorder (Manual diagnóstico e estatístico de transtorno Mental – tradução própria)
constituído pela Associação Americana de Psiquiatria, autismo se trata como um Transtorno
Invasivo do Desenvolvimento – TID (ou em inglês, Pervasive Development Disorder – PDD)
(AQUINO, 2012, p. 10). Já o DSM-V (2013),
define o transtorno do espectro do autismo
(TEA) como “déficits na comunicação social e
interação social e comportamentos, interesses
e atividades restritos e repetitivos”.
O TEA agora engloba a anterior desordem
autista (autismo) do DSM-IV, o transtorno de
Asperger, transtorno desintegrativo da infância
e transtornos invasivo do desenvolvimento sem
outra especificação.
No entanto, atualmente, o autismo ainda espanta pela diversidade proporcionada em suas
características, bem como pelo fato de que os
autistas possuem uma aparência totalmente
normal e ao mesmo tempo um perfil irregular
de desenvolvimento. Ressalta-se que alguns
autistas possuem habilidades impressionantes
em determinadas funções, enquanto outros se
encontram por demais comprometidos.
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Logo, o decorrer da conceituação do autismo
desde sua origem a atualidade, alterações significativas foram marcadas. Pode-se destacar
que sua definição como doença não está mais
na visão de pesquisadores ou estudiosos sobre o assunto, mas sim, tida como um conjunto
de sintomas e barreiras que acarretam avaria
qualitativa na interação social, bem como dificuldades na comunicação e repertório limitado
de empenhos nas atividades.
Para definir a criança com autismo Wing
(2005, p. 57) revela sintomas que foram classificados por em três grupos, determinados
como o tripé dos sintomas Autísticos, sendo
estes: “Falha na interação social recíproca;
Comprometimento da imaginação; Comportamento e interesses repetitivos; Dificuldade na
comunicação verbal e não verbal”.

quatro vezes mais frequentemente em garotos
do que em meninas (SILVA, 2003). E segundo Bosa (2008): “Compreender o autismo “é
abrir caminhos para o entendimento do nosso
próprio desenvolvimento”. [...] Conviver com o
autismo “é abdicar de uma só forma de ver o
mundo - aquela que nos foi oportunizada desde a infância” (BOSA, 2008, p. 37).
A educação física possui como principal ferramenta de atuação o movimento devido ser
denominador comum de vários campos sensoriais. O desenvolvimento ocorre entre a emoção, o pensamento e a motricidade. Portanto
esta disciplina possui importante significado no
currículo escolar dos primeiros anos do Ensino Fundamental, fase esta que se caracteriza
por concentrar as condições necessárias ao
desenvolvimento da criança em sua totalidade.

Portanto, para que se receba o diagnóstico
O SIGNIFICADO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
positivo para o autismo, torna-se obrigatório
PARA O AUTISTA
que os três grupos, determinados pelo autor,
estejam comprometidos. Vale ressaltar que inConforme Souza (2012) o autismo é diagtensidade tida nos grupos não apresenta iden- nosticado pela presença de desenvolvimento
ticamente e que este diagnóstico deve ser ob- anormal ou comprometido em todas as três
servado antes dos três anos de idade.
áreas de interação social, comunicação e comportamento restrito e repetitivo, além de ser
A classificação estatística internacional de definido pela organização mundial da saúde
doenças e problemas relacionados com a Saú- (OMS) como um transtorno global do desende, frequentemente designada pela sigla CID volvimento:
(em inglês: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
Autismo é um grave distúrbio no desenvolvi- ICD) fornece códigos relativos à classificação mento do comportamento que não apresenta
de doenças e de uma grande variedade de sinais neurológicos demonstráveis, nem neurosinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, patia consistente, bem como mudanças bioquícircunstâncias sociais e causas externas para micas e metabólicas. Múltiplas etiologias relatiferimentos ou doenças.
vas a condições pré-períneo natais associadas
ao Autismo aplicam-se a um quarto de todos
Segundo a CID-10, o autismo é classificado os casos. Fatores etiológicos potenciais não
com o código F84-0, como um transtorno inva- foram identificados para o restante dos casos,
sivo do desenvolvimento, definido pela presen- embora haja evidência de um subgrupo com
ça de desenvolvimento anormal ou comprome- um componente genético. (ORNITZ, 1985, p.
timento que se manifesta antes da idade de 105 apud SOUZA, 2012, p. 2).
3 anos e pelo tipo característico de funcionamento anormal em todas as três áreas: de inTomé (2007), sucinta, caber ao professor de
teração social, comunicação e comportamento educação física estabelecer um princípio básirestrito e repetitivo. O transtorno ocorre três a co de atividades, como aquecimento, atividade
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principal e relaxamento, impondo novos desaEnquanto disciplina presente na grade curricular
a educação física adquire um importante
fios como superação de limites (apud SOUZA,
papel na medida em que estrutura o espaço
2012, p. 4):
adequado para a criança. Esta área do conheA educação física é hoje identificada pelo cimento resulta em uma grande promotora e
currículo nacional como área do conhecimen- auxiliar do desenvolvimento total da criança
to, tendo demonstrado na contemporaneidade, pois, dilata suas habilidades intelectuais, físicas, psíquicas, interpessoais e intrapessoais,
enfrentamento acerca de sua história e do que
formando participantes emancipados e sujeitos
está construindo como conhecimento a partir
de si (MAGNUS; CAMARGO, 2012, p. 1).
de então (CBCE e CICE, 2009, p. 15).
A educação física, como disciplina, atua junto aos alunos que apresentam a síndrome Autista, por meio de atividades coletivas ou individuais que potencializam a socialização e a
interação social destes alunos. Possibilita-lhes
o desenvolvimento da consciência corporal, a
qual lhes permite construírem-se a si próprios
como seres inseridos no mundo (OLIVEIRA,
2004). Para os autores:

Subentende-se então que a elaboração de
programas contendo atividades físicas para
crianças autistas deva ter como objetivo principal, não só socializar a criança, mas melhorar
a base familiar. Segundo Souza (2012):
As dificuldades de socialização do autista devem ser interpretadas como desafio para o professor de educação física, considerando que
em muitos dos casos a criança preserva sua
inteligência, cabendo assim ao professor desenvolver atividades que estimulem a integração, cooperação e o trabalho em grupo (SOUZA, 2012, p. 6).
Acredita-se que como disciplina a educação
física contribua pedagógica e significativamente aos autistas, pois, abrange todo e qualquer
corpo, independente do estado cognitivo com
seus conteúdos diferindo-se apenas por suas
estratégias metodológicas.
O educando que participou das aulas de
educação física escolar precisa estar ciente de
como e por que fazer o uso de determinado
movimento em distintas situações. Os ensinamentos e conceitos aprendidos devem embasar a realização de movimentos indispensáveis
aos alunos seja dentro do espaço escolar ou
além dos muros escolares (CAMPÃO, 2008, p.
1).
Scheuer (2011, p. 57) afirma que “nos sujeitos com autismo, apesar do desenvolvimento
motor quase sempre ser normal, essas crianças não exploram o ambiente como deveriam,
ou quando o fazem parecem ser diferentes das
demais”.
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Considera-se então que a relação inclusão
educacional e educação física devem ser pensadas destacando a educação física como
agente pedagógico para a inclusão social.
Contudo, os programas e exercícios de educação física concentrar-se no ensino de movimentos com atividades que tenham utilidade
no dia-a-dia.

Com a prática de atividades físicas a criança
terá possibilidade de melhores conhecimentos em relação ao seu corpo, adquirir hábitos
corretos e melhorar suas habilidades motoras.
Dessa forma terão oportunidades para que
aprendam a socializar-se e a pensar de modo
autônomo e crítico, podendo por meio de expressões corporais imaginarem e fazerem a representação, aprendendo também noções de
Ao ensinar um aluno com autismo, descar- lateralidade, tempo e espaço.
tando o nível de comportamento que apresenta
a super seletividade de estímulos é uma caracPortanto a atividade física beneficia a integraterística muito importante. Seletividade significa ção dos autistas com sua família, diminuindo
que durante a aquisição da habilidade, o indi- o distanciamento entre a falta de comunicação
víduo dá atenção a aspectos vagos de coman- existente entre os “técnicos”, professores e os
dos relevantes ou se fixa completamente em pais.
comandos irrelevantes:
A educação física possui como principal ferramenta de atuação o movimento devido ser
denominador comum de vários campos sensoriais. O desenvolvimento ocorre entre a emoção, o pensamento e a motricidade. Portanto
esta disciplina possui importante significado no
currículo escolar dos primeiros anos do Ensino Fundamental, fase esta que se caracteriza
por concentrar as condições necessárias ao
desenvolvimento da criança em sua totalidade.
Entretanto é na infância, primeira etapa da vida
que se forma o alicerce motor para a realização
de movimentos com maior complexidade para
o futuro. Assim nos primeiros anos de vida é
necessário que a criança tenha possibilidades
que favoreçam o seu desenvolvimento cognitivo, físico e psicossocial e motor (MAGNUS;
CAMARGO, 2012, p. 21).
O desenvolvimento físico é ocasionado pelas
mudanças que ocorrem no corpo, nas habilidades motoras, no cérebro e na capacidade
sensorial. A escola possui um importante papel como autora da aprendizagem estimulando
o desenvolvimento total da criança por meio
de trabalhos acerca de desafios, fazendo com
que a mesma crie, explore e desenvolva sua
habilidade objetivando expandir seu potencial.
(MAGNUS; CAMARGO, 2012).

A IMPORTÂNCIA DA
PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO
Observa-se a Psicomotricidade na atualidade
como uma integração superior da motricidade,
produto de uma relação inteligível entre a criança e o meio:
A Psicomotricidade como a posição global
do sujeito, pode ser entendida como a função
de ser humano que sintetiza psiquismo e motricidade com o propósito de permitir ao indivíduo adaptar de maneira flexível e harmoniosa
ao meio que o cerca. Pode ser entendido como
um olhar globalizado que percebe a relação
entre a motricidade e o psiquismo como entre
o indivíduo global e o mundo externo (DE LIÈVRE; Y STAES, 1992, p. 39).
Psicomotricidade pode ser entendida como
uma técnica cuja organização de atividades
possibilite à pessoa conhecer de uma maneira
concreta seu ser e seu ambiente de imediato
para atuar de maneira adaptada:
Psicomotricidade é a técnica ou grupo de
técnicas que tendem a interferir no ato intencional significativo, para estimular ou modificá-lo, usando como mediadores a atividade corporal e sua expressão simbólica. O objetivo,
por conseguinte, é aumentar a capacidade de
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interação do sujeito com o ambiente (NUÑEZ;
FERNÁNDEZ VIDAL, 1994, p. 34).
Segundo a sociedade brasileira de Psicomotricidade (SBP, 2018), Psicomotricidade, 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:
O corpo é compreendido como um organismo integrado que interage com o meio físico e
cultural, que sente dor, prazer, alegria, medo,
etc. Para se conhecer o corpo abordam-se conhecimentos anatômicos, fisiológicos, biomecânicos e bioquímicos que capacitam a análise
crítica dos programas de atividade física e o
estabelecimento de critérios para julgamento,
escolha e realização que regulam as próprias
atividades corporais saudáveis, seja no trabalho ou no lazer (BRASIL, 2001, p. 46).
Conforme Assunção & Coelho (2010, p. 108)
a Psicomotricidade é a educação do movimento com atuação sobre o intelecto, numa relação
entre pensamento e ação, englobando funções
neurofisiológicas e psíquicas:
O movimento constitui uma necessidade primordial, sendo por meio dele que a criança explora o mundo que a rodeia, se expressa e se
comunica, possibilitando o seu desenvolvimento como um todo. “os movimentos são do ponto de grande importância biológica, psicológica, social, cultural e evolutiva, pois é por meio
do movimento que o sujeito age sobre o meio
ambiente” para alcançar seus objetivos desejados e satisfazer suas necessidades (TANI et al
2006, p. 7).
Mello (2011) justifica que os movimentos expressam o que sentimos nossos pensamentos
e atitudes que muitas vezes estão arquivadas
em nosso inconsciente. Estruturar o corpo com
uma atitude positiva de si mesmo e dos outros,
a fim de preservar a eficiência física e psicológica, desenvolvendo o esquema corporal e
apresentando uma variedade de movimentos:

“A Educação Física deve ser abordada como
uma ação planejada e estruturada, que pode
utilizar-se de várias linguagens como o esporte, a dança, o jogo, a brincadeira e a atividade psicomotora para produzir aprendizagem”
(GONÇALVES, 2010, p. 22).
Portanto, a educação psicomotora na idade
escolar deve ser antes de tudo uma experiência ativa, onde a criança se confronta com o
meio. A educação proveniente dos pais e do
âmbito escolar, não tem a finalidade de ensinar
à criança comportamentos motores, mas sim
permite exercer uma função de ajustamento
individual ou em grupo. As atividades desenvolvidas no grupo favorecem a integração e a
socialização das crianças com o grupo, portanto propicia o desenvolvimento tanto psíquico
como motor: “A relação entre a educação física
e a Psicomotricidade baseia-se nas necessidades da criança, por meio da qual com a educação psicomotora, a educação física passa a
ter como objetivo principal incentivar a prática
do movimento em todas as etapas da vida de
uma criança” (MOLINARI; SENS, 2003, p. 87).
Conclui-se então que a psicomotricidade é
uma ferramenta utilizada em todas as áreas de
estudo voltada para a organização afetiva, motor, social e intelectual do indivíduo, acreditando que o homem é um ser ativo capaz de se
conhecer cada vez mais e adaptar-se a diferentes situações e ambientes:
Na educação física escolar, fundamentando suas ações nos jogos de movimento e de
exercitação, o trabalho profissional passa a organizar-se em torno do desenvolvimento das
estruturas psicomotoras de base: coordenação
motora, equilíbrio, lateralidade, organização espaço temporal e esquema corporal, buscando
integrar homem e espaço, corpo e alma. “O desenvolvimento psicomotor torna-se pré-requisito para a aquisição de conteúdos cognitivos,
e a educação do movimento dá lugar a educação pelo movimento” (GALLARDO, 2010, p.
22).
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Julga-se como professora de educação física
se algo era importante no passado, hoje é
não só o conhecimento, mas o domínio sobre ainda mais numa sociedade baseada no coa psicomotricidade, a fim de conseguir conhe- nhecimento (GADOTTI, 2011, p. 47).
cer e trabalhar as dificuldades de meus alunos,
em especial os autistas, desenvolvendo um traA educação física atravessa momentos de
balho qualitativo.
mudanças no ensino regular, esta área do conhecimento ainda não conquistou espaço de
A Constituição Federal (1988) garante o di- estabilidade no sistema educacional. É sabido
reito à educação e acesso à escola. Portanto, que sua importância e até mesmo sua presentoda escola deve atender aos princípios consti- ça é questionada na grade curricular, apesar
tucionais sem excluir nenhuma pessoa em de- de todos os contextos e argumentos que a concorrência de sua origem, raça, sexo, cor, idade, ceituam e a justificam no sistema educacional.
deficiência, entre outros.
Concorda-se que o conhecimento seja de exGadotti (2011, p. 53) acrescenta que “apren- trema importância e necessidade, pois a eduder não é o simples fato de acumular conheci- cação se constitui a partir do conhecimento e
mentos, todos podem aprender por meio das este da atividade humana, na qual para renopróprias experiências vividas”. Aprendem-se var-se é necessário conhecer.
quando tem um projeto de vida, aprende-se
em toda nossa existência, não existe um tempo
A atividade humana é proposital, não está
próprio para aprender:
separada de um projeto e conhecimento não
é somente adaptar-se ao mundo, mas também
A educação é de total importância para uma condição de sobrevivência do ser humano
a sobrevivência do ser humano. Para em espécie.
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,

100

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O movimento constitui uma necessidade primordial, sendo pelo movimento que a criança explora o mundo que a rodeia, se expressa e se comunica, possibilitando o seu desenvolvimento
como um todo.
Com a prática de atividades físicas a criança terá possibilidade de melhor conhecimento em
relação ao seu corpo, adquirir hábitos corretos e melhorar suas habilidades motoras. Dando-as
oportunidades para que aprendam socializar-se e a pensar de modo autônomo e crítico, podendo por meio de expressões corporais imaginarem e fazer a representação, aprendendo também
noções de lateralidade, tempo e espaço.
Por meio de atividades afetivas, psicomotoras e sociopsicomotoras, a educação física constitui-se como fator de equilíbrio na vida das pessoas, expressa na interação entre o espírito e
o corpo, além de possuir um impacto positivo no pensamento, no conhecimento e ação, nos
domínios cognitivos, na vida das crianças.
A ação do profissional de educação física jamais poderá ser isolada, mas integrada 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.
Considera-se que para acontecer um avanço efetivo na formação de uma nova estrutura escolar que atenda às necessidades modernas julga-se necessário um trabalho intenso para que
os professores passem a acreditar nas inovações e as incorporem à sua prática pedagógica.
Visualizar a ideologia que rege a educação conscientizar-se das necessidades de mudança
da estrutura curricular seria o primeiro passo de transformação de nosso sistema educacional,
pois a partir destas ações os docentes conseguiriam estabelecer metas sempre considerando o
contexto social, econômico e ideológico em que o processo de ensino-aprendizagem é desenvolvido.
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A CONTRIBUIÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo tem como A contribuição da Gestão escolar na Educação infantil,
a educação tem como papel essencial formar os indivíduos para a compreensão de si, do
outro, através do conhecimento do mundo. As instituições de educação Infantil apresenta
uma perspectiva participativa democrática com enfoque no desenvolvimento cognitivo da
criança, juntamente com a participação de todos presentes no interior da escola e com o
fortalecimento da relação com a família para que ocorra um processo significativo na ação
pedagógica. O trabalho baseia-se numa pesquisa bibliográfica na finalidade de refletir sobre
a temática apresentada.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Educação Infantil; Gestor.
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INTRODUÇÃO

A

s unidades educacionais de educação infantil têm como proposta ampliar o conhecimento acumulado sobre as formas como as crianças se desenvolvem de forma integral,
os saberes e o direito de viver experiências significativas e mediadoras do desenvolvimento tem chamado a atenção para a gestão das unidades que oferecem esses segmentos
visando fortalecer o projeto político-pedagógico das mesmas.
A criança não aprende apenas na sala de aula, mas no âmbito escolar como um todo, pela
maneira como a mesma é organizada e como funciona, pelas ações globais que promove, pelo
modo como as pessoas nela se relacionam e como a escola se relaciona com a comunidade.
Ou seja, uma educação de qualidade resulta do conjunto das relações dos fatores externos e
internos existentes no espaço escolar, e da forma como essas relações estão organizadas.
A formação dos profissionais da Educação Infantil requer uma atenção específica. Assim, o desafio é identificar e construir princípios próprios de organização/gestão ou como a concebemos;
uma ‘cultura de gestão’ para a instituição educativa que considere “[...] a necessária formação
ética aliada a responsabilidade social de ser formador de cidadão em um mundo complexo
como o atual”. (GOMES, 2009, p. 54). São princípios que devem orientar as práticas cotidianas desmistificando mitos, preconceitos, diversificando experiências permeadas e mediatizadas
pelas relações, considerando que estas se concretizam em ambientes humanos heterogéneos,
desse modo devem ser fundamentadas no respeito ao outro e principalmente no diálogo.
Veiga (2010, p. 16) ressalta a necessidade de “[...] ir além de uma lógica supostamente natural/evolucionista de entendimento da infância como uma das etapas biológicas da vida, ou seja,
é preciso compreender o tempo geracional numa perspectiva relacional como dimensão da
experiência humana” ela nos remete a compreender a criança em seu viver; no seio da família,
nos grupos sociais, na escola por meio dos quais vai construindo sua história.
A escola de Educação Infantil pressupõe como em outras instituições, a construção de um
Projeto Político Pedagógico, nele a escola articula saberes, entendimentos, discussões e ações
sobre a criança e a especificidade da Educação Infantil. A partir dessa construção este passa a
ser documento identitário da instituição em que o diálogo e a reflexão devem contemplar a (re)visita ao documento como processo democrático na Gestão Escolar. Para Barbosa (2007, p. 80):
Uma proposta político pedagógica é um documento de compromisso com as crianças brasileiras e com a sua educação, assim, a instituição como espaço público deve constantemente
estar se abrindo para o diálogo e para a reflexão coletiva sobre o seu PPP, na tentativa de não
sedimentar apenas a experiência vivida, mas confrontá-la com a prática, com seus efeitos, com
seus ganhos e perdas e assim poder estar em constante reflexão e em permanente reconstrução
(BARBOSA, 2007, p. 80).
Historicamente, a gestão da escola tem sido objeto de debate dentro do cenário político educacional brasileiro e de acordo com a literatura da área (FÉLIX, 1984; FERREIRA, 2006; PARO,
1997; RISCAL, 2009) na década de 1980 ganha ênfase a questão da descentralização como
eixo para a gestão democrática. Neste contexto, a participação passa a ser compreendida como
um caminho para a gestão democrática da educação, capaz de superar as práticas administrativas centralizadoras e dentro desse cenário ganha força a idéia de direção colegiada, com a
participação de outros membros no processo educativo (WARDE, 1992).
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A GESTÃO EDUCACIONAL
Para Valérien (1993), a Gestão é uma expressão que ganhou corpo no contexto educacional
acompanhando uma mudança de paradigma
no direcionamento das questões deste campo
de estudo. A gestão é fundamental para qualquer organização e a gestão escolar constitui
uma dimensão importantíssima na educação
infantil. Ao se definir a função social da escola
é importante salientar a função que cabe ao
gestor da unidade da escolar que não se resume meramente à administração do estabelecimento de ensino, além de buscar manter
organizado o trabalho pedagógico, mas a de
um agente responsável por mudanças e evoluções sendo considerado um sujeito mediador e transformador. Conforme afirma Valérien
(1993, p. 15): “[...] o diretor é cada vez mais
obrigado a levar em consideração a evolução
da ideia de democracia, que conduz o conjunto de professores, e mesmo os agentes locais,
à maior participação, à maior implicação nas
tomadas de decisão” (VALÉRIEN, 1993, p. 15).
O novo modelo de gestão escolar propõe a
construção de instituições autônomas com a
capacidade de tomar decisões, elaborar projetos institucionais vinculados a necessidade
e aos interesses da comunidade, administrar
de forma adequada os recursos e materiais e
escolher estratégias que lhe permitam chegar
aos resultados desejados. Que em seguida serão avaliados (BRASIL, 2006c, p.19).
Nessa perspectiva, a Gestão Escolar tem
papel relevante na construção de um espaço
aberto ao diálogo, à participação da comunidade, das crianças, professores e funcionários
de maneira que possam opinar, decidir, intervir,
comprometer-se com uma educação que busca a construção de uma identidade própria.Torna-se necessário considerar essas questões a
fim de que possamos falar em uma Pedagogia da Infância (ROCHA 1999 apud CORTELINI, 2004, p. 58-59), em que a criança e sua
cultura, seus saberes e necessidades sejam
o ponto de partida dessa pedagogia, ou seja,
considerar a infância como uma condição da
criança.

Consideramos que as instituições de Educação Infantil possuem características próprias,
portanto, apresentam problemáticas específicas que envolvem desde questões históricas
referentes à sua constituição, formas de organização, até questões focais como seu público
de abrangência - as crianças de 0 a 5 anos,
considerando-se suas especificidades. Tratam-se de instituições onde o educar e o cuidar
acontecem indissociavelmente, como apontam pesquisadores como Cerisara (1999), Faria; Palhares (2000), Kuhlmann (2001), entre
outros, destacando que estas são ações em
que demarcam sua identidade. Neste contexto,
acreditamos que essas especificidades interferem inclusive nas práticas de gestão que acontecem no interior dessas instituições. Como retoma Eloísa Acires Candal Rocha (2001):

Enquanto a escola se coloca como o espaço
privilegiado para o domínio dos conhecimentos
básicos, as instituições de educação infantil se
põem sobretudo com fins de complementaridade à educação da família. Portanto, enquanto
a escola tem como sujeito o aluno, e como o
objeto fundamental o ensino nas diferentes áreas, através da aula; a creche e a pré-escola têm
como objeto 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 em que entra na escola). A partir desta consideração, conseguimos estabelecer um marco diferenciador destas instituições
educativas: escola, creche e pré-escola, a partir da função que lhes é atribuída no contexto
social, sem estabelecer necessariamente com
isto uma diferenciação hierárquica ou qualitativa
(ROCHA, 2001, p. 31).

Desde a Constituição Federal de 1988 - documento legal que dá legitimidade à Educação
Infantil o Estado reconhece o dever de garantir
o direito da criança à educação sendo portanto, ratificada pela LDBEN 9394/96 que dedica
um capítulo à Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança.
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Kishimoto (2001) em seus estudos destaca
que nas instituições de educação infantil a organização da rotina, a infra- estrutura, a disposição dos mobiliários e materiais educativos
interferem nas ações de adultos e crianças
revelando, dessa forma, concepções sobre o
que é o ato de educar e quais as concepções
que temos em torno da infância, demarcando
formas específicas de socialização e apropriação da cultura (KISHIMOTO, 2001, p. 229).
Os avanços apresentados pela educação
infantil tem contribuído para refletir sobre sua
especificidade contribuindo para estudos sobre as formas de gestão educacional à medida
que nos alerta para as demandas de crianças,
famílias, comunidade, educadores quanto a
seus fazeres no cotidiano educacional.
Tomé (2012) em seus estudos pode constatar que a gestão de instituições de educação infantil no Brasil encontra-se em processo
de construção, revelando que a integração de
creches e pré-escolas aos sistemas de ensino
municipais revelou que a lógica de gestão escolar presente nessas instituições tem sido a
lógica de gestão do ensino fundamental, principalmente dos anos iniciais. Essa marca se
evidencia quando, em termos pedagógicos,
vemos práticas de escolarização precoce e,
em termos administrativos, vemos que a lógica administrativa caracterizou-se por um hibridismo de práticas democráticas e gerenciais,
apresentada em toda a Educação Básica nesse período (TOMÉ, 2012, p.1045).
Conforme explora Tomé (2012): “[...] passada mais de uma década da integração de creches e pré-escolas aos sistemas de ensino municipais, o pensamento em educação infantil e
gestão escolar ainda foi pouco explorado conjuntamente no campo científico (TOMÉ, 2012,
p.1043).
Ao intensificar a articulação da educação infantil, pode se considerar a sua especificidade
enquanto primeira etapa da Educação Básica,
com os conhecimentos da Gestão Escolar, buscando a construção de novos conhecimentos e
novas práticas que dialoguem com a realidade
das escolas de educação infantil e subsidiem
o trabalho de seus gestores.

Gestão Democrática da Educação (assim
como está escrito na Constituição Federal
1988 no Art. 37) é regida pela: transparência
e impessoalidade, autonomia e participação,
liderança e trabalho coletivo, representatividade e competência. Voltada para um processo
de decisão baseada na participação e na deliberação pública. Visando o crescimento dos
cidadãos na sociedade. A gestão democrática
antes de tudo é uma abertura ao diálogo e à
busca de caminhos mais consequentes para a
democracia da escola brasileira em razão aos
seus fins maiores postos no Art. 205 da Constituição Federal.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA
EDUCAÇÃO
No que se referem à legislação brasileira muitos foram as conquistas da educação infantil,
nas últimas décadas, considerando as crianças como sujeitos de direitos.
A LDBEN 9394/96 estabelece como princípio em seu Art. 3°, inciso VII, “a gestão democrática do ensino público, na forma da lei e
da legislação dos sistemas de ensino”. O Art.
14° de certa forma complementa esse artigo
declara que “os sistemas de ensino definirão
as normas de gestão democrática de ensino
público na educação Básica, de acordo com
suas peculiaridades”:
O princípio da autonomia requer vínculos mais estreitos com a comunidade educativa, basicamente os
pais, as entidades e organizações paralelas a escola.
A presença da comunidade na escola, especialmente
dos pais, tem várias implicações. Prioritariamente os
pais e outros representantes participam do Conselho
da Escola Associação de Pais e Mestres para preparar
o projeto político pedagógico curricular e acompanhar
e avaliar a qualidade dos serviços prestados (LIBÂNEO,
2004, p.144).

Para Libâneo (2004), a gestão democráticaparticipativa valoriza a participação da comunidade escolar no processo de tomada de decisão, insere a docência como trabalho interativo,
permitindo a construção coletiva dos objetivos
e funcionamento da escola, por meio da dinâmica intersubjetiva, do diálogo e do consenso:
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No contexto atual algumas pessoas se referem às instituições de educação infantil como
sendo exclusivamente um local para cuidar das
crianças enquanto os responsáveis trabalham.
Esta visão reafirma o estereótipos de que a
dimensão educacional inexiste nestas instituições e por isso também o descrédito que é
dado aos profissionais que atuam com os eduA Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei candos nesta faixa etária. No entanto, o educar
Federal 9.394 de 20 de dezembro de 1996) e o cuidar são aspectos indissociáveis e estão
regulamenta a Educação Infantil, definindo- presentes no cotidiano das ações:
Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprome-a como primeira etapa da Educação Básica
tido com o outro, com sua singularidade, ser solidário
(art. 21/I) e que, tem por finalidade o desencom suas necessidades, confiando em suas capacidavolvimento integral da criança até seis anos de des. Disso depende a construção de um vínculo afetivo
idade, em seus aspectos físico, psicológico, entre quem cuida e é cuidado (RCNEI –Vol. 1, p. 75,
intelectual e social, complementando a ação MEC/SEF, 1988).
Os procedimentos de cuidado também precida família e da comunidade (art. 29). Mas os
avanços na legislação não foram acompanha- sam seguir os princípios de promoção da saúdos de uma política de financiamento para a de. Para se atingir os objetivos dos cuidados
educação infantil que permitisse uma expan- com a preservação da vida e com o desensão do atendimento por instituições públicas volvimento das capacidades humanas, é necessário que as atitudes e procedimentos estebem como sua qualificação.
A infância, como construção histórica, social, jam baseadas em conhecimentos específicos
política, econômica e cultural, tem a cada tem- sobre desenvolvimento biológico, emocional,
po e espaço transformando o viver de cada e intelectual das crianças, levando em conta
criança. A partir de estudos e pesquisas na diferentes realidades sócio- culturais (BRASIL,
área da infância, pode-se constatar a importân- 1998, p. 25).
Forest & Weiss (2003) explicam que as insticia da cultura infantil e os saberes das crianças
foco principal na construção da mesma e o re- tuições de Educação Infantil devem incorporar,
conhecimento da criança como ator social de de modo integrado, as funções de educar e
cuidar com qualidade advinda de estudo, desua própria história.
Já não se fala mais em infância, mas em in- dicação, cooperação e cumplicidade de todos
fâncias, pois não há como homogeneizar um os envolvidos, buscando-se entender e valoriconceito tão amplo e repleto de significados zar o que cada criança sente e pensa; o que
que Áries (1981) traz como construção que sabe sobre si e sobre o mundo. Essa qualisó saiu do anonimato a partir do século XVII; dade dar-se-á em função das concepções, inPostman (1999) como uma invenção da mo- terações e ações sociais e pedagógicas, que
dernidade que assim como apareceu pode ocorrem em todos os ambientes da escola. As
desaparecer; Larrosa (1998) traz como enig- situações de educar remetem às situações de
ma; Deleuze (apud KOHAN, 2007) como “de- cuidado, auxiliando o desenvolvimento das cavir-criança”; Sarmento (2005) como categoria pacidades cognitivas infantis, bem como das
social do tipo geracional que revela possibili- potencialidades afetivas, emocionais, sociais,
dades e constrangimentos da estrutura social. corporais, estéticas e éticas.
A instituição de educação infantil deve tornar
Nesse sentido, há uma infinidade de olhares
sobre a infância, transitando de forma interdis- acessível a todas as crianças que a frequenciplinar pela antropologia, filosofia, sociologia, tam, indiscriminadamente, elementos da cultupsicologia, pedagogia, enfim, por diferentes ra que enriquecem o seu desenvolvimento e
inserção social. Cumpre um papel socializador,
áreas do conhecimento.
A gestão escolar deve articular e considerar todas as pessoas envolvidas com a educação em
cada instituição de ensino. O trabalho de uma gestão escolar deve apostar na possibilidade de participação e envolvimento de todos (BRASIL, 2OO5c,
p. 14).
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propiciando o desenvolvimento da identidade
das crianças, por meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de interação
(BRASIL, 1998, p. 23).
A educação infantil se constitui em um espaço de descoberta do mundo para as crianças,
a responsabilidade com que é desenvolvida
tem fundamental importância e demonstra o
comprometimento com a educação. Os gestores necessitam ter clareza sobre estes aspectos que se entrelaçam e repercutem nas suas
práticas.
Compreendendo a criança como um ser total, completo, que aprende a ser e conviver
consigo mesmo, com o seu semelhante, com
o ambiente que a cerca de maneira articulada
e gradual. Por isso, estas instituições precisam
ter condições e recursos materiais e humanos
voltados para o trabalho de cuidado e educação dessa clientela.
A valorização e a relação da afetividade é
necessária tanto como os quanto os cuidados
básicos de uma boa alimentação, conforto, e
brincadeiras. É através do afeto que garantimos a construção e fortalecimento da autoconfiança da criança e a descoberta de que ela é
capaz de realizar qualquer ação obtendo êxito,
respeitando os limites naturais do seu desenvolvimento.
Para compreender a criança e criar condições para o seu desenvolvimento, reitera-se o
respeito às singularidades infantis, que implica
na garantia e estímulo ao lúdico na vida escolar. É através da linguagem do brincar que
as crianças são motivadas a pensar de maneira autônoma, desenvolvendo a confiança nas
próprias capacidades e expressando-se com a
autenticidade que lhe é inerente. “A brincadeira
favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa” (RCNEI, 2001, p.27).
O brincar se trata de uma atividade universal
encontrada nas várias sociedades, em diferentes períodos históricos, manifesto em diversas
produções culturais, portanto está atrelado aos
meios de reconstrução da identidade cultural:

negociar, transformar-se, ser. Na escola, a despeito dos
objetivos do professor e de seu controle, a brincadeira não envolve apenas a atividade cognitiva da criança. Envolve a criança toda. É prática social, atividade
simbólica, forma de interação com o outro. Acontece
no âmago das disputas sociais, implica a constituição
do sentido. É criação, desejo, emoção, ação voluntária
(FONTANA & CRUZ, 1997, p. 139).

Para Szymanski, (2003, p.75), explica que
“Uma condição importante nas relações entre
família e escola é a criação de um clima de
respeito mútuo - favorecendo sentimentos de
confiança e competência - tendo claramente
delimitados os âmbitos de atuação de cada
uma [...]”. Portanto, a característica da educação Infantil está amarrada na parceria entre a
escola e família, pois a inclusão dos pais na
vida escolar de seus filhos lhe oferece um bem
estar para o aluno.
Mostra-se por meio das mais variadas linguagens de que lança mão para ser e compreender o mundo a sua volta. “Um mundo em que
precisa desbravar e entender seus mistérios,
manifestar suas emoções, sentimentos e pensamentos, interagir e participar da construção
da cultura. Logo, pela expressão da sua identidade, fazer sua história” (UNESCO, 2005, p.
85).
A partir desse entendimento existe toda uma
dinâmica para mudanças no currículo a ela
proposto indispensável para atender suas especificidades, particularidades e necessidades
físicas, cognitivas, emocionais, sociais que prevê a aprendizagem e o seu desenvolvimento
integral. Conforme explicita a Resolução nº 5
em seu Art. 4º:
[...] as propostas pedagógicas da Educação Infantil
deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia,
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e
a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009a).

O projeto de educação desenvolvido nas escolas deve levar em consideração os diferentes
segmentos sociais que a compõem, buscando
a explicitação da sua identidade social, articulando-a com a realidade local. Numa persBrincar é, sem dúvida, uma forma de aprender, mas
pectiva da transformação, tem como ação e
é muito mais que isso. Brincar é experimentar-se, relacionar-se, expressar-se, compreender-se, confrontar-se, compromisso estar envolvendo os diferentes
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sujeitos que constroem o cotidiano da escoAssim, a Gestão Escolar abarca questões
la: funcionários, estudantes, professores, pais, econômicas, políticas, administrativas, cultuequipe de direção e a comunidade. Sob o mes- rais, pedagógicas, curriculares e de formação
mo ponto de vista Dourado complementa:
profissional como um sem fim de objetivos
A democratização da gestão é defendida enquanto e subjetividades que a escola deve assumir
possibilidade de melhoria na qualidade pedagógica do
como lugar de reflexão e ação.
processo educacional das escolas, na construção de
Concebe-se que uma gestão escolar está inum currículo pautado na realidade local, na maior integração entre os agentes envolvidos na escola - diretor, trinsecamente vinculada aos projetos, políticas
professores, estudantes, coordenadores, técnicos-ad- públicas e tendências metodológicas e episteministrativos, vigias, auxiliares de serviços - no apoio mológicas que se edificaram na capacidade
efetivo da comunidade às escolas, como participante
das condições históricas e Paro (2008, p. 13)
ativa e sujeito do processo de desenvolvimento do traidentifica essa condição, ao idealizar que:
balho escolar (DOURADO, 2006, p.81).
Ao falar em gestão democrática implica dizer que todos que estão envolvidos na escola
precisam participar da elaboração e execução
dos planejamentos. Essa concepção propõem
a ideia de participação, ou seja, do trabalho
em equipe das pessoas, analisando as diversas situações e tomando decisões sobre cada
uma em conjunto, criando assim um processo
de construção de uma escola competente que
visa o compromisso com a sociedade. Dessa
forma, Dourado afirma:

A gestão democrática implica um processo
de participação coletiva; sua efetivação na escola pressupõe instâncias colegiadas de caráter deliberativo, bem como a implementação
do processo de escolha de dirigentes escolares, a participação de todos os segmentos da
comunidade escolar na construção do projeto
político-pedagógico e na definição da aplicação dos recursos recebidos pela escola (DOURADO, 2006, p. 81).

Gestão Democrática caracteriza um regime
onde seres sociais procuram estabelecer justiça entre o acesso aos direitos e ao poder, ela é
estabelecida quando a maioria ganha o poder
de representatividade. Essa é uma das regras
que Bobbio (2000) apresenta como condição
para a democracia. As outras são exigências
de participação, de um número elevado de sujeitos no processo de tomada de decisões, devem ser as condições mais próximas possíveis
do ideal para tais procedimentos (BOBBIO,
2000, p.31-32).

A administração escolar está, assim, organicamente
ligada à totalidade social, onde ela se realiza e exerce
sua ação e onde, ao mesmo tempo, encontrar as fontes
de seus condicionantes. Para um tratamento objetivo da
atividade administrativa escolar é preciso, portanto, que
a análise dos elementos mais especificamente relacionados à administração e à escola seja feita em íntima
relação com o exame da maneira como está a sociedade organizada e das forças econômicas, políticas e
sociais aí presentes (PARO, 2008, p. 13).

De acordo com a autora Lück (2000), a escola, ao movimentar-se da administração escolar
para a gestão escolar, deixa de garantir a formação competente para que os educandos se
tornem cidadãos participativos da sociedade,
oferecendo a esses educandos oportunidade
para que possam aprender para compreender
a vida, a sociedade e a si mesmos, e passa
a ser vista não como uma entidade autoritária
e paternalista de responsabilidade do governo,
mas como uma organização viva, caracterizada por uma rede de relações de todos que nela
atuam ou interferem.
A expressão “gestão educacional”, habitualmente utilizada para assinalar a ação dos diretores, surge, por conseguinte, em substituição
a “administração educacional”, para representar não apenas ideias novas, e sim um novo
paradigma, que procura estabelecer na instituição uma orientação transformadora, a partir da
dinamização de rede de relações que ocorrem,
dialeticamente, no seu contexto interno e externo.
Segundo Kosik (1976), a mudança paradigmática está associada à transformação de
inúmeras dimensões educacionais, pela superação, pela dialética, de concepções dicotômicas que enfocam ora o diretivismo, ora o
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não-diretivismo; ora a heteroavaliação, ora a
auto- avaliação; ora a avaliação quantitativa,
ora a qualitativa; ora a transmissão do conhecimento construído, ora a sua construção, a partir de uma visão da realidade.
Segundo Zabala (1998, p.13) “Um dos objetivos de qualquer bom profissional consiste em
ser cada vez mais competente em seu ofício.
Geralmente se consegue esta melhoria profissional mediante o conhecimento e a experiência: o conhecimento das variáveis que intervêm
na prática e a experiência para dominá-las”.
O gestor deve ser capaz de contribuir para formar na escola uma gestão coletiva e democrática sendo mais um articulador com os demais
participantes do processo educativo. A gestão
democrática implica principalmente o repensar
da estrutura de poder da escola, tendo em vista sua socialização. A socialização do poder
propicia a prática da participação coletiva, que
atenua o individualismo; da reciprocidade, que
elimina a exploração e da autonomia que anula
a dependência de órgãos intermediários que
elaboram políticas educacionais das quais a
escola é mera executora (DEMO, 1994, p.21).
A gestão democrática está prevista da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em
seu artigo 3º, inciso VIII, onde cita o seguinte
princípio a “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino”, entre outros; mediante a
“participação dos profissionais da educação
na elaboração da proposta pedagógica” e a
“participação das comunidades escolar e local, em conselhos escolares ou equivalentes”
(art. 14º, incisos I e II); por meio do qual serão
assegurados “às escolas progressivos graus
de autonomia pedagógica, administrativa e de
gestão financeira” por parte dos “sistemas de
ensino” (art. 15º.) (BRASIL, 1996).
A participação na gestão escolar promoverá
aos seus atores um melhor conhecimento sobre as atividades desenvolvidas na unidade escola, sobre o seu funcionamento, sobre novos
rumos que devem ser estabelecidos para se
desenvolver na prática uma educação de qualidade e equidade, que atenda aos interesses
do seu público alvo.

Vale ressaltar a importância dos membros do
conselho na efetivação da gestão democrática,
a partir de uma visão mais abrangente e cooperativa, o Conselho Escolar pode ser compreendido como uma instância de decisão colegiada
com a função de gerir a escola democraticamente, representando os diferentes segmentos
da comunidade escolar com o papel na construção do seu projeto político-pedagógico; em
sua implantação, acompanhamento e avaliação sistemática (BRASIL, 2006c, p. 28).
Conforme Lück (2006) o gestor tem grande
importância na gestão administrativa, pois ele
é o responsável pela parte física e institucional
da escola, sendo suas especificidades enunciadas no plano escolar, bem como no regimento. Dentre as atribuições do gestor neste
nível estão: a organização geral da instituição
escolar, a relação da gestão com a comunidade interna e externa, a participação de ambas
no planejamento, administração e avaliação da
escola, a democratização das informações e
por fim, a gestão do material e do patrimônio
material.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Essa pesquisa tem de base bibliográfica, por
meio de leituras e pesquisas sobre a temática
da Gestão educacional na Educação infantil.
A referência teórica é baseada em autores como Lück (2000), Paro (2008) e Tomé
(2012). A pesquisa permitiu a percepção de
que inicialmente o conceito de gestão escolar
na educação infantil apontou para os aspectos
mais administrativos da função e que, ao longo
do tempo, buscou o conteúdo mais pedagógico e político.
Os procedimentos de análise e resultados
desta pesquisa foram analisados alguns por
meio de leitura de artigos, documentários, teses e outros trabalhos científicos e vivências
pessoais que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para poder entender como a infância vem se construindo em cada tempo e espaço é necessário que a escola de Educação Infantil esteja se construindo também para cuidar e educar a
criança desse tempo. Um tempo presente, em que a infância já não é como a de antigamente,
nem a que se espera que seja no futuro, mas é compromisso da escola propor vivências lúdicas
e pedagógicas que possibilitem a criança desse tempo construir uma infância a partir de seus
interesses e necessidades.
A escola no seu papel de desempenho de função social formadora de sujeitos históricos,
constitui- se em um espaço de sociabilidade, possibilitando a construção e a socialização do
conhecimento vivo, que se caracteriza enquanto processo em construção permanente e espaço
de inserção dos indivíduos nas relações sociais. Possibilitando um espaço privilegiado quanto a
produção e a transformação do saber humano sistematizado e as práticas organizadas devem
por sua vez ser totalmente educativas, atingindo assim objetivos da instituição escolar, formando
sujeitos criativos, críticos e participativos.
O fortalecimento da escola e a conquista de sua autonomia político pedagógica são condições
indispensáveis para promover a qualidade da educação e fundamentalmente constituem num
instrumento de construção de uma nova cidadania.
Cabe ressaltar que a gestão não se propõe a depreciar a administração, mas sim a superar
suas limitações de direcionamento dicotomizado, simplificado e reduzido, e dar-lhe uma nova
dimensão, no contexto de uma concepção de mundo e de realidade caracterizado pela visão da
sua complexidade e dinamicidade, pela qual as diferentes dimensões e dinâmicas são utilizadas
como forças na construção da realidade e sua superação.
A ótica da gestão não prescinde nem elimina a ótica da administração educacional, apenas
a supera dando a esta um novo significado, mais amplo e de caráter potencialmente transformador. O gestor democrático aqui é conceituado como representante legal da administração e
da ordem escolar tem que apresentar uma visão global da instituição de ensino com foco na
aprendizagem dos educandos.
Para concluir que, o conceito de gestão educacional abrange uma série de concepções não
abarcadas pelo de administração educacional. Pode-se citar, dentre outros aspectos: a democratização do processo de determinação dos destinos do estabelecimento de ensino e seu projeto político-pedagógico; a compreensão da questão dinâmica e conflitiva das relações interpessoais da organização; o entendimento dessa organização como uma entidade viva e dinâmica,
demandando uma atuação especial de liderança; o entendimento de que a mudança dos processos pedagógicos envolve alterações nas relações sociais da organização; a compreensão de
que os avanços das organizações se assentam muito mais em seus processos sociais, sinergia
e competência, do que sobre insumos ou recursos.
Pode-se considerar que existe uma preocupação grande de quem deverá
assumir o cargo de gestor nas diferentes instâncias e modalidades de
ensino, principalmente na educação infantil, pois não é somente na
formação da criança que este profissional deverá estar atuando, mas
também na formação e capacitação dos docentes que integram o
grupo. É imprescindível políticas adequadas para que se tenha uma
educação de qualidade e com comprometimento.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL I

RESUMO: Tenta-se neste artigo oportunizar reflexões sobre as práticas pedagógicas nas aulas
de Educação Física, mostrando a importância dos jogos e brincadeiras nos primeiros anos do
ensino fundamental e como estas atividades podem trazer para melhorias no ensino aprendizagem. Garantir um ensino de qualidade e oportunidades de aprender é a proposta do
Ministério da Educação (MEC) com a implantação do ensino fundamental de nove anos. Assegurar a estas crianças que chega ao ensino fundamental com seis anos uma aprendizagem
não “massificada” é o grande desafio desde que esta modalidade de ensino foi implantada.
Este novo desafio é o objeto de reflexão em todas as áreas do ensino, a antecipação a idade
de ingresso ao Ensino fundamental traz uma diferença maior com relação ao aprendizado e
esse fator tem que ser pensado do ponto de vista metodológico e o currículo deve ser o norteador desta mudança. É preciso destacar que nesta faixa etária, entre os seis e sete anos, a
criança precisa de uma maneira mais lúdica para aprender. Então ensino–aprendizagem deve
estar direcionado a esta fase de desenvolvimento infantil e o brincar deve estar presente. Por
isso os professores de Educação Física devem estar atentos às mudanças. Aqui trazemos sugestões para que a transição da Educação Infantil e o Ensino Fundamental seja mediada pelo
professor de Educação Física.
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INTRODUÇÃO

T

emos como objetivo destacar a importância dos jogos e brincadeiras nas aulas de Educação física e mostrar mecanismos e alternativas que são favoráveis à aquisição e à
apropriação do conhecimento.Mostrar a importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento das crianças do Ensino Fundamental I . E as possibilidades do brincar como uma
atividade fundamental para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança em sua
fase de crescimento.
Em relação aos jogos e brincadeiras Corrêa (2003, p. 29) “é por meio do lúdico que o indivíduo se apropria do seu papel social, desenvolverá o respeito ao próximo, constituindo sua
história de maneira equilibrada, coerente e significativa”.
Estudar e discutir sobre o significado e a importância do brincar no Ensino Fundamental I, para
transformar as aulas de Educação Física em espaço para uma aprendizagem significativa que
proporcionem experiências promotoras do desenvolvimento infantil. Destacar os jogos e brincadeiras como instrumentos de aprendizagem.
Destacar na literatura as informações a acerca das possibilidades do uso de jogos e brincadeiras para a promoção da qualidade da aprendizagem no Ensino Fundamental I .Conhecer situações favoráveis para brincadeiras e manifestação de diferentes formas de expressar a cultura:
Quando a criança constrói seu conhecimento a partir de suas brincadeiras e leva a realidade
para o seu mundo da fantasia, ela transforma suas incertezas em algo que proporciona segurança e prazer, pois vai construindo seu conhecimento sem limitações (SANNY S. DA ROSA).
Partindo deste pressuposto decidimos dar maior relevância sobre o brincar nas séries iniciais
do Ensino Fundamental I. Sabe-se que a escola deve oportunizar a criança um ambiente físico
e social onde ela se sinta acolhida e segura para enfrentar desafios. Um desse desafio é como
envolver os alunos nas atividades de Educação Física tendo como objetivos as brincadeiras e
jogos.
Trata-se de um assunto pertinente e de interesse dos educadores desta área, pois o brincar
está cada vez mais presente no cotidiano e é uma importante ferramenta , que se bem aplicada
, pode trazer excelentes resultados e melhoria na prática pedagógica.
Pesquisa bibliográfica que proporcionará maiores informações sobre o assunto; Jogos e brincadeiras no Ensino Fundamental I; limitando a temática do estudo tendo como objetivo principal
o aprimoramento de ideias sobre as diferentes formas de aprender através destas modalidades .
Além analisar e interpretar os fenômenos estudados, temos como objetivo primordial identificar
os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência da melhoria da aprendizagem
com jogos e brincadeiras no Ensino Fundamental I.
Para iniciarmos uma reflexão sobre a Educação Física na séries inicias do ensino fundamental
é preciso entender como o currículo é visto por muitos professores.
O currículo muitas vezes é entendido como um programa de ensino onde contém conteúdos a
serem desenvolvidos com os alunos. Estes conteúdos muitas vezes estão desprendido da realidade das crianças de seis anos chegam ao primeiro ano do ensino fundamental .
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EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
As práticas pedagógicas nas aulas de Educação física muitas vezes continuam não importando com realidade das crianças pequenas .
Percebe-se ainda professores de Educação Física trabalhando com crianças pequenas aulas
que muitas vezes não atendem as necessidades desta faixa etária.
É sabido que a criança de seis e sete anos,
está passando por uma fase de transição entre
o período pré-operatório e operatório concreto
da sua forma de raciocínio. Nesta etapa existe
uma mudança na forma de processar o raciocínio, uma lógica de entender o mundo diferente.
Por isto o ensino – aprendizagem deve estar
direcionado a esta fase além do mais o brincar
e a ludicidade deve estar presente.
Sabemos que a proposta curricular deve ser
construída de acordo com a realidade observada. Não podemos desprezar que o brincar
pode ser uma forma de trabalho com estas
crianças, que necessitam de atividades lúdicas
para se desenvolverem.
Rever a prática pedagógica e a forma que
como ela é realizada nas aulas de Educação
Física se faz necessário para entender como
ocorre aprendizagem e como o professor podem ser mediador do conhecimento destas
crianças. Escolhemos alguns autores, ABRAMOWICZ, A. & WAJSKOP, G. (1991) e (1996),
ALMEIDA (1995), KISHIMOTO, (2001) ,entre
outros para embasamos nossa pesquisa.
Para o professor primeiramente é necessário
perceber que o brincar é essencial nas séries
iniciais no Ensino Fundamental I e que a grande questão é como receber alunos de 6 anos
e envolvê-los numa aprendizagem efetiva e prazerosa.
De acordo (KISHIMOTO, 2001) os brinquedos, brincadeiras e jogos são inerentes à crianças e não se restringem ao período determinado, logo estão relacionados a prática diária .
Kishimoto (1998) defende a relevância da
brincadeira e afirma que “a brincadeira tem
papel preponderante na perspectiva de uma
aprendizagem exploratória, ao favorecer a conduta divergente, a busca de alternativas não
usuais, integrando o pensamento intuitivo”.
Podemos perceber que brincadeiras e jogos
podem ser livres ou com o auxílio do adulto,
em situações estruturadas ou não. Porém é
preciso que o professor entenda que a atividade é realizada pela criança. O professor pode

ser o mediador entre o brincar e a aprendizagem e trazer este recurso para o cotidiano das
quadras.
Vemos também que é importante que o professor compreenda as diferenças entre jogos
e brincadeiras. Para que servem e como utilizá-los como recurso didático. É necessário também que reconheça que a brincadeira pode estar vinculada ao lazer e ao ócio. A brincadeira
como lazer é quando a criança brinca não necessariamente dentro da escola, pode ser num
clube, numa praça por exemplo. As atividades
de lazer são atividades espontâneas, livres e
muitas vezes usadas para relaxar ou divertir.
Também podem ocorrer em diferentes espaços
e muitas vezes são praticadas quando se tem
tempo disponível e estas atividades muitas estão ligadas ao bem – estar.
Todos já ouvimos “se está quieto está aprontando, poderíamos dizer se está quieto e fazendo algo que gosta está sendo criança.O ócio é
importante também para a criação do brincar.
Estar “sem fazer nada” é necessário para as
crianças. São nestes momentos que a criança
realmente é criança. Porém o que nos remete a Educação Física são brincadeiras e jogos
como instrumento de aprendizagem.

O BRINCAR
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs,
1996) mostram que:
trabalho de Educação Física nas séries iniciais do ensino fundamental é importante, pois possibilita aos alunos terem, desde cedo, a oportunidade de desenvolver
habilidades corporais e de participar de atividades culturais, como jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças,
com finalidades de lazer, expressão de sentimentos,
afetos e emoções (PCNs,1996, p. 99).

Percebendo a importância da Educação Física no Ensino Fundamental I mostraremos
como a brincadeira é importante durante esta
etapa escolar. Se perguntássemos a qualquer
adulto de brincava e como brincava, naturalmente ouviríamos milhares de exemplos brincadeiras amplamente conhecidas. Brincar de
casinha, corda, pega-pega, pião e dependendo
da idade muitos iriam responder que brincavam em lugares livres como parques e ruas
(PCNs, 1996).
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Desde os primórdios da civilização o brincar
é uma atividade das crianças e dos adultos,
porém os seus vínculos comunitários com o
passar do tempo tornou-se individual. O brincar
sofreu diversas mudanças devido ao progresso
das grandes cidades e a mudança de hábitos
da educação. Pouco se brinca hoje. Percebemos que muitas crianças não têm o privilégio
de brincar. Devido à expansão das cidades
lugares destinados a brincadeiras muitas vezes
se resumem a playground e quintais. Aa ruas
não fazem mais parte do ambiente recreativo
das nossas crianças. E muitos dos nossos
alunos só têm o espaço escolar para brincar
(PCNs, 1996).
Por isso é tão importante para os professores
saibam brincar. A brincadeira é uma atividade
que pode ser tanto coletiva quanto individual e
deve estar presente nas aulas especialmente
na disciplina de Educação física. Saber brincar e utilizar a brincadeira como instrumento de
aprendizagem faz parte das novas orientações
pedagógicas:
As situações lúdicas, competitivas ou não, são
contextos favoráveis de aprendizagem, pois permitem o exercício de uma ampla gama de movimentos que solicitam a atenção do aluno na tentativa
de executá-los de forma satisfatória e adequada.
Elas incluem, simultaneamente, a possibilidade de
repetição para manutenção e por prazer funcional
e a oportunidade de ter diferentes problemas a
resolver. Além disso, pelo fato de o jogo constituir
um momento de interação social bastante significativo, as questões de sociabilidade constituem
motivação suficiente para que o interesse pela atividade seja mantido (PCNs, 1996, p. 29).

Situações lúdicas e principalmente as brincadeiras fazem parte da cultura da infância, mas
como diferenciar as brincadeiras e os jogos?
Todo jogo pode ser tornar uma brincadeira,
mas nem toda brincadeira é um jogo. Jogos
possuem regras claras e definidas. As brincadeiras podem ser livres de regras. As crianças
brincam com diversos materiais e qualquer objeto pode fazer parte de uma brincadeira, e exploram o mundo através do brincar.

Para Friedmann (1996) a brincadeira refere-se ao comportamento espontâneo ao realizar
uma atividade das mais diversas. A criança
brinca mesmo sem orientações e brinquedos.
Considerado um elemento da cultural a brincadeira é uma parcela importante da vida de
uma criança. É a partir das brincadeiras que a
criança constrói sua personalidade, desenvolve suas capacidades físicas, verbais e intelectuais. O jogo simbólico presente na s brincadeiras faz com a criança representa a vida de
uma forma lúdica. Quem brinca se torna um
adulto equilibrado e consciente. A brincadeira
é um elemento importante na formação psíquica e física da criança de acordo com Velasco
( 1996).
Outra estudiosa do brincar é Kishimoto
(2002). De acordo Kishimoto o brincar promove a busca por meios e pela exploração exercendo papel fundamental na construção de
saber fazer. Por ser a forma mais original que
a criança tem de relacionar e apropriar-se do
mundo, é através dele que a criança se relaciona com as pessoas e objetos ao seu redor,
aprendendo o tempo todo com as experiências
que pode ter.
A brincadeira é caracterizada pelo divertimento, segundo as diretrizes da ludicidade ,
não se preocupa com a razão ou com a sua
formatação. Brinca-se com tudo e de tudo. Na
brincadeira existência das regras simples ou a
inexistência das mesmas. Para (Silva e Gonçalves, 2010):
Ausência de tensão e não compromisso com resultados, com liberdade na sua construção e ao praticar
e tem por objetivo a diversão, na busca prazer e alegria, apresentando enorme dimensão simbólica, criando ponte entre os mundos: imaginário e real (SILVA E
GONÇALVES, 2010).

Se pensarmos que o brincar é inerente à infância então poderíamos usá-lo também como
prática pedagógica? A resposta é sim. Através
das brincadeiras livres ou direcionadas é possível aprender.
Estudos realizados em diversas áreas do conhecimento têm apontado que as brincadeiras
é o principal modo de expressão da infância, a
ferramenta por excelência para que a criança
aprenda e se desenvolva. E o que pretendemos discutir e refletir nesta pesquisa.
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JOGAR E APRENDER
Iniciamos esta seção com a frase de uma
música na qual o compositor diz “ vivendo e
aprendendo a jogar , nem sempre ganhando nem perdendo mas aprendendo a jogar .”
Música está imortalizada por Elis Regina, que
mostra como jogar se aprende.
Na seção anterior, relatamos sobre a brincadeira. Foi dito que todos brincam em qualquer
idade. E sobre os jogos será que ocorre o mesmo? Teria diferenças entre jogos e brincadeiras?
Os jogos possuem características que vão
acompanhar o indivíduo até sua fase adulta,
onde vivenciará mais explicitamente a concepção de regras. Vemos que a brincadeira sempre traz o lúdico, já alguns jogos possuem regras , porém o jogo é uma brincadeira também.
O Jogo é a forma através do qual a criança
entra em contato com o mundo, com a sociedade com ela mesma. Ao esperar sua vez de
jogar a criança desenvolve sentimentos de coletividade e nas séries iniciais do ensino fundamental isso é muito importante, pois ela pode
se desprender do egocentrismo que ainda se
faz presente. Jogos envolvem colaboração e
participação, jogando a criança desenvolve aspectos cognitivos; têm a atenção, o senso de
responsabilidade e criticidade despertados; adquirem noções de sociedade, regras, torna-se
mais interagir socialmente, terá suas escolhas
afetadas por sentimentos como raiva, ódio, alegria, além de relacionar as regras internas e
externas e desenvolvendo aspectos como autonomia e cooperação (CHATEAU, 1987).
Através do jogo a criança se apresenta como
realmente é, e se sente diante e dentro do meio
em que se encontra. Nos jogos de exercício,
que compreende a fase do nascimento até o
surgimento da linguagem, o objetivo é o prazer
do funcionamento, o simples divertimento; os
jogos simbólicos que vão do aparecimento da
linguagem até os 6-7 anos, são aqueles em
que surge o símbolo, que possibilita à criança
“criar” sua realidade utilizando para isso a imaginação. Aqui a criança procura se autoafirmar.
Criança nos primeiros anos do ensino fundamental estão entre a fase simbólica porém já
percebem os valores das regras e dos jogos
em grupos (CHATEAU, 1987).
Os jogos de regras, que iniciam aos 6-7 anos,
são aqueles que surgem elementos que vão
reger comportamento e as atitudes nos jogos,
sendo que as regras têm origem nas relações

sociais e individuais que a criança recebe ou já
recebeu.E são nestes jogos que teremos nossa
atenção (CHATEAU, 1987).
Como já dito ainda existem professores com
dificuldades para brincar e jogar com as crianças. Nesta fase que compreende os primeiros
anos do ensino fundamental as crianças têm
latente a necessidade de movimento. Os jogos
podem contribuir para que desenvolvem muitas habilidades corporais, existem inúmeros
jogos de regras que contribuem para o desenvolvimento social da criança, fazendo com que
ela tenha uma melhor adaptação as mudanças
que ocorrem durante sua vida, pois, neste tipo
de jogo as regras se transformam a todo momento, dependendo da necessidade e criatividade de seus jogadores (CHATEAU, 1987).
As regras do jogo podem ser transmitidas, as
que passam de geração em geração e as espontâneas, criadas na hora do jogo, sendo por
isso mais fácil de serem esquecidas. Já nas
regras transmitidas a criança copia regras que
dirigem seu comportamento, como por exemplo brincar de escolinha, de motorista, de mãe,
de vendedor. O modelo funciona como a regra
do jogo. Nas regras espontâneas a criança, segundo Chateau (1987).

Manifesta sua vontade pela permanência de
seu ato, como por exemplo andar sobre a calçada. Ela não se deixa vencer pelas dificuldades.
Ela afirma o seu ato, proclama o valor de sua personalidade. Enquanto brinca se afirma através da
obediência a lei que ela mesma se submeteu (
CHATEAU, 1987 p.64)

Vygotsky (apud Friedman, 1996) afirma que
a criança ao brincar torna real o que imagina e
que não há atividade lúdica sem regras, a diferença é que nos jogos as regras não precisam
e não são expostas explicitamente. Este autor
acredita que o respeito, da criança, as regras é
uma fonte de prazer e permite à criança fazer
parte da realidade.
Leontiev (apud FRIEDMAN, 1996) menciona
um fato interessante, a ideia de que a criança,
por meio dos jogos de regras, começa a se
autoavaliar segundo suas próprias ações, comparando-as com as de outras crianças.
Os jogos de regras possibilitam na criança o
desenvolvimento do pensamento abstrato, por119
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que são introduzidos no jogo novos significados, simbólicos e ações. Nessa fase a criança
adquire autonomia, pois ela cria, recria as regras do seu jogo; ela toma decisões que possibilitam o desenvolvimento cognitivo diante de
diversas situações. A regra coletiva começa a
ser introduzida e interiorizada pela criança. Ela
aprende que existem regras a serem seguidas
dentro da sociedade e que se não forem cumpridas constitui falta e quem a desrespeita terá
que arcar com as consequências de sua escolha sendo punido por tal ato.
A criança, através dos jogos de regras já tem
noção da vida em sociedade o que contribui
para o seu desenvolvimento social e para a formação de um adulto que sabe que tem regras
a seguir, e que se adapta mais facilmente a
elas e que quando não se sente à vontade,
satisfeito com as regras, tanto do jogo como
da vida em sociedade ou até mesmo individual, busca uma transformação para sentir prazer
em suas ações.
É o que ocorre no jogo, quando em grupo,
por exemplo, as crianças brincam, e a todo
momento mudam as regras do jogo e o próprio jogo. Negrine (1994) afirma que:
[…] a criança joga de muitas coisas em um determinado espaço de tempo. Pode-se dizer que a criança em
uma situação de jogo inferior a trinta minutos, chega a
representar, pelo menos três papéis diferentes […]. A
medida que muda-se o jogo, muda a representação, e
com ela as emoções em um processo muito dinâmico
(NEGRINE, 1994, p.87).

Através dos jogos a criança aprende a respeitar as pessoas e o meio em que vive. Ela
tem maior interação, com os outros e pode-se trabalhar sua afetividade, que consiste em
amor, raiva, ódio, alegria, insegurança, tristeza,
irá influenciar em suas escolhas (NEGRINE,
1994, p.87).
A motivação também é uma área afetiva que
pode fazer com que a criança se esforce ou
não na realização de alguma tarefa, sendo seu
desenvolvimento afetivo prejudicado caso esteja com algum bloqueio nessa área. Enquanto
educadores, devemos detectar o problema e
as aflições que impedem o bom desenvolvimento do aluno utilizando atividades lúdicas
para reverter esta situação (NEGRINE, 1994,
p.87).
Um jogo na quadra onde os alunos possam
interagir pode trazer melhorias não só na psicomotricidade, mas também nos laços afetivos. Vimos então que as brincadeiras se diferem dos jogos. Para que entendermos melhor

faz-se necessário saber que os jogos são atividades que em sua maioria têm regulamentações (regras). As regras podem ser adaptadas
em função das condições de espaço, material
disponível, número de participantes. Podem
ser competitivos, cooperativos, usados como
passatempo ou diversão (NEGRINE, 1994,
p.87).
As brincadeiras distinguem-se dos jogos por
terem regras simples e flexíveis, devido à sua
simplicidade, brincadeiras acontecem de forma espontânea entre as crianças, por exemplo se entregarmos caixas de papelão, elas
transformam em carros, casas ou naves espaciais. Este brincar é simples e não quer nenhuma instrução do professor. Se quisermos
que a criança aprenda um jogo de “queimada”.
Por exemplos as regras devem ser colocadas
e trabalhadas antes da realização da atividade. Aqui está a diferença entre brincadeira e
jogo. Porém a “queimada” não deixa de ser
uma brincadeira, alguns autores definem que
o jogo pode ser uma brincadeira (NEGRINE,
1994, p.87).
Então como foi dito jogos e brincadeiras
podem se entrelaçar , muitas vezes é difícil
diferenciá-los . Uma das formas de fazer esta
diferenciação é conhecer os alunos e finalidade de cada atividade a ser aplicada com esta
criança, além de analisar como a atividade será
desenvolvida e assim chegar a uma conclusão.
A importância de se identificar esta diferença,
é que de acordo com o as crianças e com a
faixa etária que se pretende trabalhar, pode-se
escolher os tipos de atividades que serão desenvolvidas (NEGRINE, 1994, p.87).
Se buscarmos em nossa memória não tem
não lembrarmos do que brincávamos .A rua
muitas vezes era o espaço utilizado para realização das brincadeiras. Com o crescimento
das cidades a brincadeiras hoje se restringe
a jogos tecnológicos como vídeos-games ou
estão confinadas em pequenos espaços. A escola muitas vezes é o único local onde ainda
há espaço para brincar. Este por sua vez, é
inerente ao ser humano, e faz parte do seu desenvolvimento. Desde bebês ocorre a brincadeira e através dela desenvolvemos diversas
habilidades, um chocalho num berço a criança
buscará recursos para alcançá-lo (NEGRINE,
1994, p.87).
Com crianças de seis a oito anos atividades
de corpo e movimento realizadas através de
brincadeiras e jogos trazem aprendizagem. Antes era necessário fazer atividades de laterali120
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dade, onde ficávamos muito tempo aprendendo o que era direita e esquerda, frente e traz,
percebe-se que nas brincadeiras as crianças
assimilam as regras e aprendem com mais facilidade (NEGRINE, 1994, p.87).
Porém para a aprendizagem aconteça a atitude do professor também é decisiva, em todos os momentos. Para que a criança tenha
prazer ao se movimentar, correr e brincar é
preciso que o professor aja como observador.
A brincadeira não deve ser entendida, apenas
no seu aspecto funcional, colaborando para a
melhoria das aprendizagens cognitivas, mas
também brincam para satisfazer necessidades
como, por exemplo, viver a brincadeira (NEGRINE, 1994, p.87).
O professor deve reconhecer o movimento da
criança em diferentes momentos do dia como
um elemento próprio da faixa etária. Pode, ainda, validar os avanços de cada criança, respeitar e valorizar suas diferentes características
corporais e promover situações lúdicas para a
aprendizagem dos diferentes aspectos ligados
ao movimento. Jogos em áreas livres como
amarelinha, bambolê, podem trazer ganhos
que depois serão utilizados na alfabetização
(NEGRINE, 1994, p.87).
Durante as brincadeiras a criança utiliza seu
corpo e o movimento como forma de interagir
com outras e com o meio, produzindo culturas. Essas culturas estão embasadas em valores com a ludicidade, a criatividade e nas suas
experiências de movimento. Esse processo de
construção da brincadeira e da imaginação
traz para a criança consequências importante
para o seu desenvolvimento, ao entrar no mundo do faz de conta ela faz uma separação dos
campos de percepção e da motivação, já que
há muitas vezes simulação de ações em que
materiais são utilizados para significar outro.
Kishimoto (2011) “entende que o brincar é a
ludicidade do aprender, onde a criança aprende enquanto brinca utilizando do faz-de-conta,
que é o momento de ênfase à imaginação, vivenciando ideias por meio da literatura infantil.”
Vygotsky (1984) atribui um papel importantíssimo à brincadeira, principalmente:
ao brincar de faz- de- conta, considerado um verdadeiro “laboratório da infância. Por meio desta brincadeira, a criança cria, reinventa e se apropria da realidade circundante de forma simbólica, sobretudo por este
tipo de brincadeira ser característico das crianças que
aprendem a falar, e que são capazes de se envolver
numa situação imaginária (VYGOTSKY, 1984).

Percebemos que os momentos dedicados
ao brincar têm sido deixados para segundo plano em alguns momentos o professor assume a
direção das “brincadeiras”, na sua maioria da escolha do adulto, ou as crianças ficam soltas na
quadra sob o olhar atento de um professor, preocupado apenas com a segurança dos alunos.
As crianças ficam livres, e os professores ignoram
todo e qualquer tipo de brincadeira que elas trazem de casa (VYGOTSKY, 1984).
Práticas assim têm demonstrado que questões
importantes como desenvolvimento social, moral,
afetivo e cognitivo que o brincar pode proporcionar para as crianças não são percebidas pelo professor. Ele não planeja a atividade, não se envolve
e nem observa o que as crianças dizem, sentem
e demonstram estar pensando nesses momentos.
Esse distanciamento entre o professor e o brincar,
torna as aulas de Educação Física sem contextualização da cultura produzida pelas crianças.
A dificuldade de construir um currículo que atenda as crianças na séries iniciais do ensino fundamental pode estar atrelada à formação do professor. Alguns professores em sua formação não
tem subsídios ou respaldo teórico que o leve a
compreender qual o lugar ocupado pelo brincar
na infância. É importante que este professor tenha
consciência ou conhecimento do que significou
suas brincadeiras de tempo de criança para sua
construção pessoal e até profissional (VYGOTSKY,
1984).
Em geral, o brincar é visto somente pelo seu aspecto do movimento corporal, e tido apenas como
momento de pura diversão. É descartada a hipótese de que a criança aprende a brincar e tem
consciência de que brinca, agindo nesta atividade
em função da imagem de uma pessoa ou objeto
e de situações que são evocadas, ao brincar de
casinha ou de motorista de ônibus por exemplo ,
revivendo sentimentos e significados vivenciados
(VYGOTSKY, 1984).
Segundo Vygotsky, “o brinquedo é muito mais a
lembrança de alguma coisa que realmente aconteceu do que imaginação.” É mais a memória em
ação do que uma situação imaginária nova.
Pensar na formação do professor de Educação
Física requer, antes de tudo, questionar concepções de criança e do brincar. O professor de Educação Física no Ensino Fundamental deve conduzir um trabalho voltado para este brincar, visando
atender todas as necessidades dessa faixa etária,
tendo em vista que as brincadeiras propiciam a
fantasia e a criatividade da criança, possibilitando
também que estas adquiram o domínio da linguagem simbólica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática pedagógica torna-se mais prazerosa com a presença das brincadeiras e jogos para
estas crianças, uma vez que possibilita ao professor aproximar-se do mundo da criança e observá-la com mais propriedade.
Para tanto, ele precisa conhecer a criança, de onde ela vem, como é território que vive, como
pensa, seus valores, histórias de vida, as representações que ela faz do mundo, para intervir de
forma consistente, influenciando na construção do sujeito, na formação de sua história. Para criar
situações de aprendizagens significativas o educador precisa não somente de conhecimento
teórico sobre o nível de desenvolvimento da criança, mas também de experiências práticas relativas às possibilidades de exploração que as brincadeiras podem oferecer.
O brincar deve ser planejado, articulado com temas e projetos que permitam registrar toda a
evolução das brincadeiras, bem como aspectos relevantes de linguagem, socialização, atenção
e envolvimento pessoal que dão pistas com relação ao ambiente sociocultural no qual a criança
está inserida. Pois, como afirma Galvão ( 2000):
a estruturação do ambiente escolar, fruto do planejamento, deve conter uma reflexão sobre as
oportunidades de interações sociais oferecidas definindo, por exemplo, se serão realizadas individual ou coletivamente (…) lembrando que a escola, ao possibilitar uma vivência social diferente
do grupo familiar, desempenha um importante papel na formação da personalidade da criança
(GALVÃO, 2000).
Ao ampliar o seu repertório de práticas ligadas à cultura do brincar, a criança amplia suas possibilidades de explorar, pelo movimento, o mundo e o próprio corpo, e a expressar-se e interagir
com os outros por meio do uso criativo dos gestos, jogos e brincadeiras. Para que isso ocorra
é preciso que o professor organize o tempo e o espaço, propostas desafiadoras e instigantes
ligadas ao conjunto disponível de práticas em sua cultura.
Como podemos ver o currículo, é aquele que é construído, aquele que é vivenciado com as
crianças a partir de seus saberes e manifestações. O currículo é ação que se manifesta no cotidiano das nossas “quadras” com as crianças e deve estar articulado com quem elas são, o que
pensam, o que sabem, com aquilo que desejamos que elas aprendam. Durante esta pesquisa
tentaremos mostrar como o brincar é importante no Ensino Fundamental I e como a formação
do professor de Educação Física pode favorecer este brincar.
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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-chave: 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.

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
A criação da brinquedoteca foi um marco le- contidos nos KITS de atividades, onde cada
gitimador e histórico da importância do brin- uma possui um acervo adaptado para cada sicar para a criança. É uma conquista para a
tuação e ambiente.
sociedade e, em especial, para a criança que,
assim, aprende de forma mais harmoniosa e
Brinquedoteca adoleteca é um acervo que
prazerosa. A brinquedoteca é um espaço criaestá voltado para interesses de adolescentes
do para favorecer a brincadeira.
e adultos, pois possui um nível mais avançado,
É um espaço em que as crianças (e os adul- no que tange a jogos de regras, desafios cogtos) vão para brincar livremente, com todo o nitivos e motores, possuindo acessórios e proestímulo à manifestação de suas potencialida- postas para pinturas, desenhos, musicalização
des e descobrimento de outras. Este brincar e demais recursos expressivos.
acontece de forma livre mais com um objetivo
Brinquedoteca reabilitacional é um acervo de
proposto pelo (a) brinquedista para cada brinsuporte
as várias necessidades, caracterizancadeira, no intuito de ensinar ou desenvolver
determinadas habilidades. Segundo Kishimoto do-se pelo apoio a estimulação psicomotora,
(1990) apud Carvalho (2011): “Atualmente as a estimulação sensorial, ao desenvolvimento
brinquedotecas são consideradas espaços de cognitivo e emocional. A brinquedoteca reabianimação sociocultural que se encarregam da litacional deve favorecer a ambientação facilitransmissão da cultura infantil bem como do tadora das experiências motoras, sensoriais e
desenvolvimento da socialização, integração e afetivas fisiológicas que a patologia interromconstrução de representações infantis” (CAR- peu.
VALHO, 2011, p. 28).
A brincadeira aqui tem o intuito de fazer com
É importante que a brinquedoteca tenha um que a criança perceba seu corpo, deseje se
espaço físico adequado com brinquedos e ma- movimentar e se relacionar com os demais. E o
teriais diversificados, que levem em conta as ideal, é que essas atividades sejam realizadas
necessidades e as características do desen- em um ambiente alegre, que faça com que a
volvimento infantil. É fundamental que os brincriança se sinta motivada.
quedos e os jogos e outros objetos estejam
disponíveis ao acesso das crianças, a fim de
estimulá-las a brincarem.

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.
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Brinquedoteca hospitalar é um espaço preparado para atender os diversos contextos e
situações hospitalares, como: leitos; salas de
recreação; UTIs; pronto atendimento. Este tipo
funciona dentro do hospital, que deverá atender os objetivos da instituição, perfil da clientela e preservar as orientações gerais para o
assunto.
Os brinquedos, jogos e equipamentos lúdicos devem ser resistentes, de fácil assepsia
e adaptados de acordo com as limitações da
criança-paciente. Na brinquedoteca hospitalar
devem ser organizadas oficinas e atividades
em grupos que possam envolver também as
mães, os irmãos e demais acompanhantes e
visitantes.
Os recreacionistas ou ludoeducadores responsáveis pelos atendimentos lúdicos devem
ser capacitados para essas atividades. Brinquedoteca escolar é o tipo que já foi mais
mencionada durante o trabalho, esta é a mais
comum e encontrada, sendo um espaço específico para suporte pedagógico, localizada nas
escolas. Possui brinquedos e jogos específicos
para a estimulação de motricidade e grafismo;
serve de apoio para o desenvolvimento de raciocínio lógico matemático, apoio para a alfabetização, leitura e escrita, desenvolvimento de
noções e conceitos do mundo físico e conhecimentos gerais.
É muito importante lembrar e atentar-se para
os brinquedos oferecidos nas brinquedotecas,
se são compatíveis com o público que frequenta aquele ambiente, seja em escolas, hospitais
ou em outro local. Pois se a oferta de brinquedos não for adequada e variada para as
crianças atendidas, a brinquedoteca pode não
alcançar seus objetivos esperados, podendo
haver um desinteresse por parte das crianças,
principalmente as mais velhas. Não basta ter
um ambiente com brinquedos, é preciso atender os interesses das crianças. Segundo Vygotsky (2007):

Aquilo que é de grande interesse para um
bebê deixa de interessar uma criança um pouco maior. A maturação das necessidades é um
tópico predominante nessa discussão, pois é
impossível ignorar que a criança satisfaz certas
necessidades no brinquedo. Se não entendemos o caráter especial dessas necessidades,
não podemos entender a singularidade do brinquedo como uma forma de atividade (VYGOTSKY, 2007, p. 62).

Os brinquedos e jogos usados na faixa etária adequada tem a capacidade de promover o
interesse, desenvolvimento cognitivo, estimular
a criatividade, coordenação motora a fala e a
memória. Portanto, segundo Vygotsky (2007),
cada faixa etária tem suas particularidades e
necessitam de estímulos e desafios diferentes,
para colaborar no seu desenvolvimento:
A memória de crianças mais velhas não é apenas
diferente da memória de crianças mais novas; ela assume também um papel diferente na atividade cognitiva.
A memória, em fases bem iniciais da infância, é uma
das funções psicológicas centrais, em torno da qual se
constroem todas as outras funções. Nossas análises
sugerem que o ato de pensar na criança muito pequena
é, em muitos aspectos, determinado pela sua memória
e, certamente, não é igual à mesma ação em crianças
maiores. Para crianças muito pequenas, pensar significa lembrar; em nenhuma outra fase, depois dessa muito inicial da infância, podemos ver essa conexão íntima
entre essas duas funções psicológicas (VYGOTSKY,
2007, p. 36).
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AS ATIVIDADES LÚDICAS E O
ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO
DAS CRIANÇAS
Partindo da teoria de Vygotsky já apontada, é
que pude perceber o quanto a atividade lúdica
no espaço da educação infantil pode propiciar
e contribuir para desenvolvimento das crianças.
Relembrando os estudos das teorias de Vygotsky, o desenvolvimento se dá em dois níveis,
o desenvolvimento real, que é o que a criança
já adquiriu, e o desenvolvimento potencial, o
que ainda está por vir, e corresponde ao que a
criança ainda não consegue fazer sozinha.
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.

Daí 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):

A criança desenvolve-se pela experiência social, nas interações que estabelece desde cedo,
com a experiência sócio histórica dos adultos
e do mundo por eles criados. É também, nesse sentido, que vê na brincadeira uma atividade
que garante a interação e construção do conhecimento pelas crianças (WAJSKOP, 2005, p.
25).

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.

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 comprometiNessa fase do desenvolvimento infantil, dos da e os alunos tendem a desenvolver de forma
três aos cinco anos, o brincar se constitui como
rápida a atividade e a absorção do conteúdo
“uma forma que permite à criança imaginar, extende a ser bem menor.
plorar, descobrir, construir, destruir, reconstruir,
conhecer-se a si mesma e ao mundo que a
JOGO E BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO
cerca, identificar-se nele, por fim, compreendêINFANTIL
-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).

De acordo com os estudos de Kishimoto
(1993), 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.
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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.

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)

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 compreendida como um ser que necessitava de ludiAssim como o brinquedo é fruto da cultura locidade. O ato de brincar era considerado fútil
cal, no Brasil não poderia ser diferente. A cultupelos adultos, que tinha como foco principal de
ra brasileira é uma mistura de culturas de todas
todos apenas o trabalho.
as partes do mundo, logo, há os mais variados
tipos de brinquedos. Kishimoto (1997, p.13) diz
Na antiguidade, crianças de todas as idaque: “tentar definir o jogo não é tarefa fácil”,
des e adultos participaram, juntos, das mespois é possível sua interpretação de diversas
mas brincadeiras. Essa era uma forma vista de
formas como, por exemplo, brincar de “mamãe
aproximar os laços de afetividade e promover
e filhinha”, jogar bola, brincar na areia, consa união. Entendia-se então, que as crianças
truir um barquinho.
não tinham jogos próprios para sua idade, elas
tinham que se contentar com as brincadeiras
Entretanto, cada jogo tem suas particularidaestipuladas pelos adultos. Os jogos, naquela
des, no exemplo citado de brincar de “mamãe
época, não eram considerados como práticas
e filhinha” usa-se a imaginação, estimula a fala
necessárias e sérias. Eram vistos como coisas
da criança, que muitas vezes, expressa seus
sem importância e esquecidas.
sentimentos e conflitos internos. Este se diferencia do jogo de futebol no qual há regras a
De acordo com Kishimoto (1993), que faz um
serem cumpridas, que também se torna difeapanhado histórico do uso de jogos no contexrente do brincar na areia, no qual está brincato social, o jogo veio ganhar um valor crescendeira há o prazer de manipulação de objetos
te na década de 1960, com o aparecimento
que satisfaz a criança. Por sua vez, todas elas
de museus com concepções mais dinâmicas,
se diferem da construção de um barquinho,
onde nesses espaços as crianças podiam topois há a exigência de um modelo mental e
car e manipular brinquedos. Este processo de
destreza manual para executar a atividade.
valorização do jogo chegou ao Brasil no início
da década de 1980, com o aumento da produHá inúmeros estudos que mostram a imporção científica a respeito dos jogos e o aparecitância dos jogos na educação e, principalmenmento das brinquedotecas.
te na educação infantil, é através do jogo que
a criança consegue construir o seu próprio coO conceito de jogo no Brasil tem uma caracnhecimento. No decorrer da história os jogos
terística folclórica, baseada nas raízes brasileieducacionais têm sido valorizados na educaras. As brincadeiras brasileiras têm origem nas
ção infantil, pois é a partir deste contexto que o
culturas indígena, negra, italiana e portuguesa
jogo voltado para a criança passa por mudanque, por sua vez, também é uma mistura de
ças, tornando-se cada vez mais presente na es130
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cola. 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):
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):

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.

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).

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
O brincar é mais do que uma distração, é passada.
uma linguagem na qual a criança revela uma
forma de pensamento. Através da brincadeiNo entanto, para Vygotsky (2007), os procesra a criança situa-se no espaço em que vive, sos psicológicos são construídos a partir de
constrói a ideia de si e do outro, experimenta, imposições do contexto sociocultural. Seus pafala, age, interpreta, interage, enfim, desenvolve radigmas para explicitar a brincadeira infantil,
habilidades essenciais para uma melhor com- localizam-se na filosofia que concebe o mundo
preensão do 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.
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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.

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. 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 ano é que os objetos são
procurados depois que saem do campo da
percepção:
No fim do segundo ano, ao contrário, está concluído um espaço geral que compreende todo os outros,
caracterizando as relações dos objetos entre si e os
contendo na sua totalidade, inclusive o próprio corpo.
Ora, a elaboração do espaço é devida essencialmente à coordenação de movimentos, sentindo-se aqui a
estreita relação que une este desenvolvimento ao da
inteligência senso-motora (PIAGET, 1999, p. 22).

Durante esses dois anos de vida a criança
passa por um processo de expressão oral, sua
linguagem começa ser trabalhada por meios
de choro e outros sinais, como palavras curtas.
Esse período sua coordenação está sendo desenvolvida.
Essa etapa as crianças precisam de brinquedos que estimulem a manipulação dos objetos
e muita interação com o mundo ao redor. Os
brinquedos devem proporcionar 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.
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.
Os brinquedos nesta etapa podem exigir novos desafios. Se a criança brincava com um
encaixe com três peças, agora ela pode brincar
com um que tenha sete peças em formatos e
cores diferentes, brinquedos com contexto para
que a criança possa fazer associações. Jogos
de montar e encaixar, jogos bem simples de
memória, com elementos comuns como frutas,
animais e brinquedos.
As figuras devem fazer sentido para a criança. Brinquedos com uma grande variedade
de sons, e muitos elementos para estimular a
imaginação, como os brinquedos estruturados:
panelinhas, carrinho, boneca, ferramentas, e
também os brinquedos não estruturados: tampinhas, potes, garrafas pet e outros. Sempre
estimulando compartilhar os brinquedos e interagir com outras crianças:
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Os exemplos são abundantes: jogo de boneca,
brincar de comidinha. É fácil dar-se conta de que
estes jogos simbólicos constituem uma atividade real do pensamento, embora essencialmente
egocêntrica, ou melhor, duplamente egocêntrica.
Sua função consiste em satisfazer 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:
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).

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:

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
apenas papel bem secundário (PIAGET, 1999,
p. 57).

Os brinquedos nessa nova etapa devem exigir ainda mais desafios, como e de montar, por
exemplo, já podem ter peças menores e em
maior quantidade, entre 50 e 100. E os jogos
de memória podem ser mais complexos, joVale mencionar que, para Jean Piaget (1999),
gos de tabuleiro, adivinhas, brincadeiras com
regras, caça ao tesouro e tudo o que explore em todas as fases o desenvolvimento mental
a criatividade e o intelectual da criança, que a pode ser enriquecido por certos estímulos e
com um ambiente adequado para crianças.
faça pensar:
Assim, o crescimento delas é beneficiado em
A criança, depois dos sete anos, torna-se capaz de diversos aspectos, fisicamente, socialmente e
cooperar, porque não confunde mais seu próprio ponto até emocionalmente.
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, p. 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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A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA
A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância da formação do professor
para a educação inclusiva, e discutir o preparo destes profissionais visando o desenvolvimento de um trabalho efetivo com casos mais específicos dentro do contexto educacional. Para
isso, foi realizado um estudo exploratório de literatura e dentre os conteúdos abordados destacam-se a proposta da educação inclusiva, o aluno deficiente e a formação dos professores
para a inclusão. Concluiu-se que educação inclusiva é um dos maiores desafios da sociedade,
pois ainda que o direito à educação para todos seja previsto legalmente, é possível observar
que a educação brasileira enfrenta muitos desafios para o cumprimento das legislações vigentes, já que há uma grande distância entre o que está previsto e o que, de fato, tem sido
aplicado nas escolas. A diminuição desta distância implica na formação adequada, bem como
recursos variados para respaldar o trabalho desenvolvido em sala.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Aluno deficiente; Formação de Professores.
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INTRODUÇÃO

S

abe-se que há uma quantidade expressiva de indivíduos deficientes na sociedade, e
ainda que suas características possam afetar a participação em igualdade de condições, há uma série de leis que garantem que estes estejam inseridos nos mais diversos
ambientes. No que tange a educação, é válido ressaltar que a escola precisa dispor de recursos
humanos, materiais e estruturais adequados para que estes não representem apenas uma matrícula.
A verdadeira inclusão, é aquela capaz de trabalhar com ferramentas que desenvolvam ao máximo as potencialidades de cada aluno, respeitando a suas características individuais. Levando
em consideração que o professor representa uma das peças-chave para a promoção de uma
educação de qualidade, o presente estudo tem como objetivo explorar a importância e necessidade de formação adequada dos professores para efetivar a inclusão.
A questão norteadora para o desenvolvimento do estudo é: o professor está preparado para
receber o aluno deficiente em sala de aula? Acredita-se que há um despreparo muito grande dos
profissionais, unindo a falta de recursos e apoio da equipe gestora e familiares, o que faz com
que a criança não seja atendida dentro da real proposta de inclusão. Sendo assim, explorar os
aspectos que envolvem a realidade da sala de aula neste âmbito, auxiliarão a delimitar o que
ainda deve ser conquistado para garantir que os profissionais estejam verdadeiramente aptos
para este tipo de trabalho.
Para compor o trabalho, autores como Montoan, Sassaki e Almeida foram selecionados pela
vasta contribuição no campo da Educação Inclusiva. Dessa forma, trata-se de uma pesquisa
exploratória de revisão de literatura, utilizando de bases de dados como Scielo e Google Acadêmico além de literatura específica.
Para isso, o estudo tratou-se de explorar a proposta da educação inclusiva, desde aspectos
históricos até os legislativos, bem como conhecer o perfil e incidência o deficiente na sociedade,
para apresentar e discutir a visão de autores renomados sobre a formação dos professores para
a educação inclusiva.
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A PROPOSTA DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

Nos três Planos Nacionais de Desenvolvimento –
PND, as questões sociais não foram encaradas como
substantivas. Mesmo no III PND (1980 / 85), em que
o governo conclama a sociedade a assumir suas responsabilidades na condução de seu destino, persiste
a linguagem econômica presente nos PND anteriores.
Em relação ao IPND (1972/74), no plano setorial de
Educação e Cultura, os deficientes são definidos como,
os mentalmente deficientes, e/ou todas as pessoas fisicamente prejudicadas, os emocionalmente desajustados, bem como os superdotados, enfim, todos os que
requerem considerações especiais no lar, na escola e
na sociedade (PEDROTTI, 2012, p. 14).

Até o século XVIII, os deficientes não eram
considerados membros da sociedade, visto
que a crença da época pregava que todos
eram imagem e semelhança de Deus, exceto
os seres considerados imperfeitos. No entanto, o número de indivíduos com algum tipo de
deficiência foi aumentando, e com este percentual, aumentou também o número de líderes
que lutaram pelos seus direitos. Assim, os moO referido autor afirma que no ano de 1977,
vimentos em prol dos deficientes começaram
na Europa e foram se expandindo pelos países foi elaborado o primeiro Plano Nacional de Educação Especial. A proposta da Educação Espeaté chegarem ao Brasil (MAZZOTTA, 2014).
cial, por sua vez, era pautada na exclusão, visto
No século XX, especificamente no final dos que oferecia atendimento diferenciado apenas
anos cinquenta, início da década de sessenta, para este público, independente da deficiência
instituições como a AACD, Instituto Pestalozzi, e grau de limitação apresentado. Assim, perceSanta Casa de Misericórdia e APAE foram cria- be-se que existia uma segregação entre pesdas para prestar assistência para este público, soas com algum tipo de deficiência e pessoas
representando uma modalidade diferenciada sem deficiência.
de atendimento, já que estes não frequentavam
as mesmas escolas que os indivíduos sem deficiências. No entanto, um passo foi dado: a
necessidade de promover a escolarização e
desenvolvimento foi reconhecida (MENDES,
2001).

Novas perspectivas para este cenário surgiram no de 1990, onde o Brasil participou de
uma conferência na Tailândia, denominada
‘’Conferência Mundial de Educação Para Todos’’ discutindo a questão da inclusão do deficiente na sociedade, com base na Declaração
de Salamanca (MENDES, 2001).

23 de março de 1958 foi publicada no Diário Oficial da União que a partir dessa data o
atendimento educacional aos deficientes seria
assumido a nível nacional pelo governo federal
dando assistência a redes particulares de ensino especializado ou através de ações diretas ou
convênios com entidades públicas (ARANHA,
2001, p. 54).

A Declaração de Salamanca, por sua vez,
trata de princípios, práticas e políticas em torno do deficiente. Vale ressaltar, que enfatiza
a inclusão social da criança, e assim, afirma
que a escola deve se adaptar as necessidades
do aluno, sem excluí-lo do processo educativo. Portanto, a inclusão, a partir dos ideais da
Declaração de Salamanca, reafirma a necessidade da oferta de uma educação igualitária
No entanto, é importante ressaltar que mes- (ALMEIDA, 2013).
mo com a criação de diversos institutos, ao
A partir deste período, a Educação Especial
chegar à fase da Ditadura Militar, a principal
diretriz do desenvolvimento foi pautada em passou a ser substituída pela Educação Inclusicensura e crescimento econômico. Pouco se va que apresenta-se como a integração e adappensava nas diversas questões sociais que tação do indivíduo deficiente no âmbito social,
permeiam a existência humana, conforme cita sem desigualdade, indiferença, garantindo o direito de gozar da cidadania de maneira plena.
Pedrotti (2012, p. 14):
139

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

A inclusão estimula uma crise escolar positiva na Educação, pois atinge aspectos institucionais e didáticos, visto que é sinônimo de
pluralidade, democracia e transgressão, onde
o aluno é um sujeito com identidade única,
sem modelo ideal fixado. Assim, para que a
inclusão ocorra, é necessário reconhecer que
Segundo Sassaki (2009) a inclusão represen- cada aluno tem uma cultura diferente, meio sota novas perspectivas para que uma socieda- cial e afetivo diversificado:
de desfrute verdadeiramente dos seus direitos,
Nem todas as diferenças necessariamente inferiorisocialmente, juridicamente, politicamente, culzam
as pessoas. Há diferenças e há igualdades – nem
turalmente, entre outros. Dessa forma, é preciso repensar no processo de inclusão para que tudo deve ser igual, assim como nem tudo deve ser
diferente. É preciso que tenhamos o direito de sermos
este não tenha princípios excludentes, como foi diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o
durante longos períodos na fase da Educação direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza (PRAÇA, 2011, p. 45).
Especial.

Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou
para as pessoas. É oferecer o desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de pensamentos e
formulação de juízo de valor, de modo a poder decidir,
por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias
da via (SASSAKI, 2009, p.41).

O referido autor também afirma que a verdadeira inclusão apresenta-se como um processo de troca, respeito, valorização e luta contra
a exclusão, transpondo barreiras criadas pela
própria sociedade para pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Além disso, o
autor afirma o quão importante é favorecer o
desenvolvimento da autonomia destas pessoas, através da colaboração de pensamentos e
formulação de juízo de valor, dando a oportunidade de decidir por si próprio, com criticidade, nas mais diferentes circunstâncias da vida
(SASSAKI, 2009).
Com isso, ao pensar no processo educativo, é necessário que as escolas revejam suas
práticas para que estejam realmente aptas e
alinhadas a receberem todo e qualquer tipo de
aluno, deixando de trabalhar com base no ‘’aluno modelo’’:
Toda criança tem direito fundamental à educação, e
deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem [...] toda criança possui
características, interesses, habilidades e necessidades
de aprendizagem que são únicas, sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características
e necessidades (FERREIRA, 2005, p. 23).

No geral, observa-se que crianças são consideradas ‘’especiais’’ e encaminhadas para salas isoladas sem ao menos um laudo médico.
Estas salas compõem crianças de econômica
baixa, filhos de negros e indisciplinados. São
encaminhados para salas diferenciadas mesmo sem laudo médico, pelo simples fato de
não terem o mesmo desempenho padronizado de outros alunos. Isso é consequência de
interpretações tendenciosas e do preconceito
velado por parte de profissionais da área educacional (PRAÇA, 2011):
Para os defensores da inclusão escolar, é indispensável que os estabelecimentos de ensino eliminem barreiras arquitetônicas e adotem práticas de ensino adequadas as diferenças dos alunos em geral, oferecendo
alternativas que contemplem a diversidade, além de
recursos de ensino e equipamentos especializados que
atendam a todas as necessidades educacionais dos
educandos, com ou sem deficiências, mas sem discriminação (MANTOAN, 1999, p. 70).

Almeida (2013), afirma que atualmente, o
Brasil firmou uma série de compromissos no
que tange aos direitos humanos, baseando-se na Constituição Cidadã (artigo 208, inciso
III, Constituição Federal de 1988), que mostra
que a inclusão do aluno deve ser feita, preferencialmente, no ensino regular. A partir desta
normatização, inúmeras legislações de suma
importância para a Educação Inclusiva foram
criadas, como podem ser vistas abaixo:
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Quadro 01: Legislação sobre a Educação Inclusiva
O Decreto nº 3.298, de 1999, regulamentan- Dispõe sobre a Política Nacional para Intedo e Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 gração da Pessoa Portadora de Deficiência;
Lei nº 7.853 - 24 de outubro de 1989
Regulamentada pelo Decreto nº 3.298, que
consolida normas de proteção à pessoa portadora de deficiência
O Decreto nº 3.298, de 1990, regulamentan- Dispõe sobre a Política Nacional para Intedo e Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 gração da Pessoa Portadora de Deficiência;
Lei nº 8.069 - 13 de julho de 1990
Estatuto da Criança e do Adolescente - No
qual se dispõe que a criança e ao adolescente
portador de deficiência deverão receber atendimento especializado, também preferencialmente na rede regular de ensino
Lei nº 9.394 - 1996
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual em seu Capítulo V da atenção
à Educação Especial, enfatizando o artigo 58
que estabelece a educação de alunos com
necessidades especiais deve ser conduzida,
preferencialmente, na rede escolar regular de
ensino.
O Decreto nº 3.298, de 1999, regulamentan- Dispõe sobre a Política Nacional para Intedo e Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 gração da Pessoa Portadora de Deficiência;
Lei nº 10.172 – 2001
Aprova o Plano Nacional de Educação, que
estabelece vinte e oito objetivos e metas para
a educação das pessoas com necessidades
educacionais especiais.
Lei nº 10.436 - 24 de abril de 2002
Prevê a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS,
como meio legal de comunicação e expressão
de comunidade de pessoas surdas. Esta foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, e dispõe sobre a inclusão
da LIBRAS como disciplina curricular e sobre a
formação e a certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete desse novo meio legal
de comunicação e expressão
Lei nº 10.845 - 5 de março de 2004
Institui o Programa de Complementação ao
Atendimento Educacional Especializado às
Pessoas Portadoras de Deficiência, denominado (PAED)
Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de Política Nacional de Educação especial na
2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 9 de perspectiva de Educação Inclusiva
outubro de 2007.
O Decreto nº 6.57 - de 17 de setembro de Dispõe sobre o atendimento educacional es2008
pecializado;
Fonte: Almeida (2013, p. 143).
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No entanto, embora o respaldo jurídico no
âmbito da inclusão seja necessário, não é o
suficiente para garantir que ela ocorra verdadeiramente. Segundo Mendes (2001), trata-se
do início de uma longa caminhada que precisa
contar com uma série de recursos, parcerias e
profissionais aptos.
Embora o presente estudo tenha como objetivo falar do trabalho desempenhado pelo
professor sabe-se que este depende de um
aparato de recursos para desenvolver um trabalho adequado neste sentido. No entanto, antes de apresentar tais ideias, é preciso explorar
a temática no âmbito do aluno deficiente, para
posteriormente discutir sobre a formação dos
professores para a Educação Inclusiva, tópicos
estes, vistos a seguir (MENDES, 2001).
O ALUNO DEFICIENTE
De acordo com os resultados do Censo
2010, 45.606.048 pessoas possuem algum
tipo de deficiência, seja de ordem física ou
mental. Além disso, 8,3% da população possui
deficiência severa, no campo auditivo, visual,
mental e intelectual (IBGE, 2010).
Cabe ressaltar que além das deficiências congênitas, há também as adquiridas, que podem
acometer o indivíduo ao longo de sua existência. De acordo com os estudos de Rodrigues
(2009), cerca de 500 indivíduos tornam-se deficientes por dia no Brasil, representando um
universo expressivo que precisa ser estudado.
Os motivos são causados por violência, acidentes, falta de vacinações e exames. No entanto, é importante frisar que ainda que estes
índices diminuam com campanhas de prevenção e conscientização, a presença de um único deficiente no ambiente precisa representar
um motivo para readequação nos mais diversos segmentos. Carvalho (2012, p. 9) explora
as deficiências no âmbito jurídico:

menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção;
iv) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, associado a déficits no comportamento adaptativo,
com manifestação antes dos dezoito anos;
v) Deficiências múltiplas: associação de duas
ou mais deficiências (CARVALHO, 2012, p.9)
As maiores limitações dos deficientes não estão relacionadas a sua deficiência em si, mas
com a falta de credibilidade e oportunidades
que são oferecidas. Assim, a vida da pessoa
com alguma deficiência, passa a girar em torno da sua limitação/incapacidade, sem que,
em muitos casos, ao menos tenham a chance
de observar suas potencialidades e aptidões
(TESSARO, 2015):
É evidente que existe uma expressiva diferença no
comportamento ou no organismo da pessoa identificada como deficiente, porém, essa diferença pode ser
tanto a causa como a consequência do processo de
identificação, reconhecimento e tratamento daquela
pessoa como deficiente. Nesta lógica conceitual, a referida diferença expressiva só adquire sentido de deficiência pelo fato de a sociedade valorizar determinada
qualidade que nela está prejudicada, pois nenhuma
diferença é vantajosa ou desvantajosa em si mesma,
mas, apenas dentro de um contexto relacional arquitetado pela própria estruturação sócio-cultural-laboriosa no
qual estamos circunscritos. Ou seja, a deficiência não
existe como fenômeno independente, posto que se configura a partir de um arcabouço multifatorial e dialético
intrínseco à dinâmica de visualização e de interpretação
das diferenças (OMOTE, 2014, p.3).

Dentre essa população, destaca-se o público infantil e adolescente, com idade até os 15
anos. Sendo assim, conforme determina a legislação, a escolarização deve acontecer no
ensino regular, exceto nos casos de deficiências severas que realmente impedem que os
alunos se beneficiem deste convívio heterogêneo. No entanto, sabe-se que com a presença
do deficiente, não é possível agir de maneira
O Decreto no 3298, de 20 de dezembro de 1999, tradicional. É preciso readequar visões, alterconsidera pessoas com deficiência, aquelas que se nativas, recursos e estratégias para contemplar
enquadram em cinco grandes categorias: i) Deficiên- todo o público (OMOTE, 2014).
cia física: alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, dentre outros;

Considerando que o professor representa
uma peça chave para o processo educativo, é
preciso discutir sobre sua formação e conduta
ii) Deficiência auditiva: perda parcial ou total em sala de aula, visando a oferta de um atendas possibilidades auditivas sonoras;
dimento pleno, para que a inclusão aconteça
iii) Deficiência visual: acuidade visual igual ou verdadeiramente (OMOTE, 2014).
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Mantoan (2006) aborda questões necessáA FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A
rias para uma boa desenvoltura e segurança
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Por lei os alunos deficientes têm direito ao
acesso às classes comuns, e com essa obrigatoriedade, há um aumento deste público nas
escolas, o que demanda investimentos para
assegurar aprendizagem e desenvolvimento
efetivo.Os professores, por sua vez, devem ser
capazes de compreender as necessidades
dos alunos, para que dessa maneira, possam
elaborar atividades que contemplem os mais
diversos perfis, no intuito de aprimorar o atendimento e abastecer com novas técnicas o seu
planejamento (MANTOAN E PIETRO, 2006).

para o docente vencer as dificuldades encontradas diante da inclusão. A autora ressalta que
não há inclusão quando um aluno é condicionado à matrícula em uma escola ou sala especial, pois estão impondo uma capacidade e
um modelo de aprendizado que muitas vezes
não é característica do aluno, e dessa maneira retrocedemos, seja pelas políticas públicas,
ignorância dos pais, pressões corporativas ou
até mesmo por acomodação ou despreparo
dos professores, sendo necessárias grandes
inovações.

Tanto a rede pública quanto a privada adotaram medidas inclusivas de organização que
podem ser observadas de três ângulos: os desafios provocados por essa inovação; ações
para efetivar o aluno na turma escolar e trabalho de formação de professores. Contudo,
o começo é a democracia educacional para
todos, não só no âmbito de aceitação de todos
os alunos em sala, mas também um sistema de
capacitação que não contemple apenas alguns
profissionais, pois as chances são grandes dos
professores se depararem com deficientes em
Há muitos professores pouco familiarizados suas salas ao longo da carreira, e por isto, o
com a teoria e a prática sobre o assunto, o
preparo para inclusão deve fazer parte da graque é necessário para identificar o seu perfil
de básica do professor (MANTOAN, 2006).
acadêmico e suas experiências diante das necessidades educacionais e, a partir disso, proO argumento mais frequente do professor é se
jetar formas de conhecimento que melhor se
adequem a sua formação, necessidades e ex- sentir preparado para esse trabalho. Na formapectativas. Diante disso, é necessário também ção, os professores são instruídos de maneira
que os professores reflitam sobre as mudanças fragmentada e grande parte desse profissional
e tenham consciência das razões e benefícios, necessita aprimorar seus conhecimentos em
visando transformações positivas no ambiente cursos de especialização. Hoje, são oferecidos
educacional:
cursos de especialização, como o Lato Sensu,
mais abrangente e de menor duração, voltado
Os alunos com deficiência não devem ser encara- para educação inclusiva para profissionais da
dos como um problema no ambiente. Na verdade, o
educação, psicologia, fonoaudiologia, terapia
grande problema está na falta de estrutura da escola e
sua equipe para recebê-lo adequadamente. Assim, esta ocupacional, entre outros. No entanto, falta ser
deve entender esses alunos possuem peculiaridades criada uma grade adequada ainda no curso de
que desafiam a atuação do profissional, porém, isso graduação (SILVA, 2000).
Para isso, é necessário analisar cada caso individualmente para um planejamento ajustável
e propostas de ensino condizentes as peculiaridades do aluno. Assim, o professor precisa ultrapassar o estereótipo de que a classe comum
para alunos com necessidades especiais é um
mero espaço de socialização. E que, a socialização é o simples fato de se fazer parte do
mesmo ambiente, pois, de acordo com Mantoan (2006) socializar é desenvolver atividades
que potencialize o convívio de professor/aluno.

precisa ser considerado, lembrando que fracasso vem
da falta de capacidade da escola, família e comunidade
não conseguir atender e compreender as necessidades
destes alunos (PRAÇA, 2011, p. 10).

Uma observação muito importante também
feita por Pietro (2006) é o risco da não obrigatoriedade da formação específica e continu143
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ada, bem como a modalidade de formação à
distância, pois nem todos os profissionais dedicam-se adequadamente aos estudos, e há
muitas universidades pouco estruturadas para
tais práticas. Além disso, é importante que
as universidades não deixem de promover encontros e/ou situações de debates e trocas de
ideias entre os professores:

Quando os professores optam por estudar
juntos, todos podem se beneficiar, levando
em consideração que a troca é um processo
positivo para o ser humano se desenvolver e
aprender a conviver com a diversidade humana. Com essa possibilidade de troca, é possível conectar-se com os diversos graus de
inteligência que cada um possui, onde cada
profissional é capaz de contribuir com suas potencialidades, habilidades, etc (ARTIOLI, 2016,
p. 19).

O autor também cita as leis que têm interpretação dúbia no que se refere à formação do
professor, e se faz necessário retomar os questionamentos para que não reste dúvidas sobre
as competências de cada membro do sistema
de ensino. A formação é um importante papel
para construção do conhecimento, parte do
“saber fazer“, ultrapassando o aspecto instrumental de ensino, ‘’tornando-os capazes de explicar o que antes só sabiam reproduzir’’(MANTOAN, 2006, p. 15).

O sucesso proposto depende de cada um
dos profissionais, a formação, o trabalho em
equipe, professores conscientes dispostos a
promoverem a aprendizagem a todos em uma
ação conjunta. A escola precisa ter um olhar
transformador, edificado, transcendente para
o novo, disposto a construir o conhecimento,
a avançar no desconhecido, com autonomia e
preparo, frutos dos exercícios diário e compartilhado no exercício continuam do saber e do
fazer:
Do meu ponto de vista, é preciso mudar a escola,
mais precisamente o ensino nela ministrado. A escola
aberta a todos é o grande alvo, e, ao mesmo tempo o
grande problema da educação, mudar a escola é enfrentar muitas frentes de trabalho (MANTOAN, 2006, p.
40).

Diante dessa questão Mantoan (2006, p.
43), julga fundamental tarefas como: ‘’recriar
modelos educativos escolar, tendo como eixo
o ensino para todos; reorganizar para o diálogo, solidariedade, criatividade, espírito crítico entre professores e gestores’’, tendo como
ponto base, formar, aprimorar, continuamente,
valorizando o professor para trabalhar sem exclusões ou exceções. Assim, ter um ensino
de qualidade demanda oferecer condições de
trabalho pedagógico que implica na formação
de redes de saberes nas relações encontradas
no caminho.

É importante ressaltar que o alunado tende
a reproduzir o que o seu ambiente lhe oferece,
e isto é totalmente válido para a escola, pois
passa-se parte do dia nela. Assim, os professores também servem como exemplo de cidadania e solidariedade, e o olhar sensível para o
próximo, por si só, já é capaz de fornecer um
O foco da formação tem como base o desen- estímulo a mudanças no que tange a inclusão,
volvimento de capacidades para a resolução pois os deficientes passam a ser encarados
dos problemas pedagógicos. Alguns estabele- como pessoas comuns (MANTOAN, 2006).
cimentos de ensino criaram dentro da gestão
Segundo Jesus (2015, p. 45), ‘’quando a
da proposta educacional da rede pública de
apoio, a atualização de professores e formação inclusão acontece de maneira efetiva, os preatravés de fóruns, workshops, seminários e en- conceitos eminentes em relação ao deficiente
poderão ser eliminados ou reduzidos através
trevistas (MANTOAN, 2006).
de ações de sensibilização da sociedade’’.
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Além disso, a convivência na diversidade humana seja em escolas inclusivas, empresas,
programas de lazer, entre outros, possuem resultados eficazes que mostram que a inclusão
proporciona benefícios como comportamento
adequado na escola, lar e comunidade como
um todo, resultados educacionais positivos
principalmente sobre a cidadania, respeito às
diferenças, sensibilidade, olhar sensível para o
próximo, entre outros (PRAÇA, 2011).

Pensando nisso, a adoção de medidas de
inclusão em curto prazo de tempo se mostra
inviável levando em consideração os diferentes
aspectos que implicam esta mudança, sendo
estes, físicos, materiais, humanos, sociais, legais, entre outros, mostrando a complexidade
das reformas necessárias para que de fato haja
condições de acesso ao espaço comum da
vida na sociedade, ambiente escolar, e assim
aconteça verdadeiramente a educação inclusiva (ARANHA, 2011).

Embora esta parte do trabalho dedica-se a
explorar a formação dos professores para a
Educação Inclusiva, é importante partir da premissa da necessidade de um trabalho realizado com base na Gestão Democrática, isto é, a
participação efetiva de todos os membros do
processo educativo. Embora o professor represente a peça chave para as práticas pedagógicas, este deve ter respaldo de toda a equipe
para desenvolver um trabalho pleno (PRAÇA,
2011).
Além disso, a família tende a contribuir e viabilizar o processo quando transmite informações importantes sobre o perfil da criança, se
mantém participativa e, principalmente, acatou
as solicitações de acompanhamento com outros profissionais, tais como fonoaudiólogos,
psicopedagogos entre outros, selando uma
parceria em prol do desenvolvimento da criança (PRAÇA, 2011).
Há também a necessidade dos recursos físicos, seja no âmbito da acessibilidade ou até
mesmo materiais didáticos diversos.Sabe-se
que o professor comumente sofre com a falta
de respaldo, salas com superlotação, descaso
das famílias e falta de apoio dos gestores. No
processo de inclusão, isto torna-se um agravante ainda maior, pois envolve mudança de
conduta, o desenvolvimento de um olhar sensível para a criança, bem como a aplicação de
um conjunto de estratégias. Sendo assim, a formação é requisito, mas sozinho, não há realizar a mudança que a educação exige (PRAÇA,
2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em virtude do trabalho desenvolvido, percebe-se que não só os professores como as escolas
não estão aptas a desenvolverem um trabalho que explore as potencialidades do deficiente, visando corresponder adequadamente a proposta da Educação Inclusiva.
Isto se deve ao fato de que a escola não dispõe de recursos físicos, humanos e estruturais
para receber estas crianças, seja no âmbito arquitetônico, didático ou até mesmo da equipe que
os atende. O estudo tratou-se de explorar sobre a importância da formação dos professores para
a educação inclusiva. E é certo que, no geral, estes profissionais não estão preparados para
desenvolverem um trabalho inclusivo, devido ao déficit decorrente de suas formações.
Acredita-se que as faculdades precisam rever seus currículos e prepararem adequadamente
seus estudantes ainda na graduação. Embora a formação continuada seja essencial para o
exercício pleno da profissão, a inclusão deve ser pauta muito bem trabalhada em todo curso de
licenciatura, já que é muito provável que o professor seja contemplado com uma criança deficiente em algum momento de sua carreira.
No entanto, não há como falar do trabalho do professor sem citar todo o aparato que envolve
o processo de ensino aprendizagem, como por exemplo, uma equipe de gestores competentes, materiais didáticos diversos e a presença das famílias dos alunos no processo educativo.
Sendo assim, além da formação adequada, é preciso elucidar a importância da equipe gestora
oferecer respaldo aos professores, seja através de outros profissionais da área da saúde, bem
como de materiais que gerem a possibilidade do professor desenvolver estratégias de ensino
que contemple todo o seu público, já que a sala não é homogênea, e isso independe do aluno
ter deficiência ou não.
Além disso, é preciso enfatizar a importância da família no processo educativo, oferecendo
informações relevantes sobre o perfil da criança, acatando orientações da escola e levando em
profissionais capacitados que auxiliarão na superação de suas limitações. A proposta da Educação Inclusiva bem como as legislações vigentes representam o início de um longo caminho para
que a sociedade adquira um novo olhar para as diferenças.
Por se tratar de uma mudança de paradigma, não acontecerá momentaneamente. De qualquer
forma, certamente o professor com preparo adequado será referência no que tange ao olhar
sensível para o próximo, formando cidadãos que usufruem da cidadania plena.
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ALTERIDADE NA CHEGADA AO NOVO
MUNDO – A FORJA E O ASSASSINATO
DO OUTRO EM ROBINSON CRUSOÉ E
CORTÉS
RESUMO: A partir da análise do romance Robinson Crusoé e dos primeiros contatos entre espanhóis e astecas no século XV, este artigo procura analisar o tema da alteridade – tema fundamental para a educação do século XXI. Para o professor, espera-se que essa discussão contribua para a utilização da literatura como fonte documental nas aulas de História, aproximando
os estudantes do ofício do historiador. Além disso, o artigo tem por intenção colaborar com a
formulação de um repertório de atividades interdisciplinares que permita a aprendizagem de
habilidades e competências para o desenvolvimento integral do estudante.

Palavras-chave: Alteridade; Literatura; América; Colonização; História.
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INTRODUÇÃO

N

estas primeiras décadas do século XXI, alteridade – a relação com o outro – tem se
mostrado um tema fundamental para a humanidade. Neste mundo interligado, já não
alimentamos a ingenuidade de que a autonomia do indivíduo signifique uma vida independente, na qual este indivíduo, de forma heroica, seja capaz de resolver seus problemas
sozinho, recorrendo apenas a seus conhecimentos e a seu próprio código moral. Ao contrário
disso, toda a evolução tecnológica não fez senão encurtar nossas distâncias e conectar-nos
ainda mais, obrigando a uma intensa reflexão sobre empatia e tolerância em relação a situações
tão distintas das nossas nas quais estamos inseridos agora.
Diante desse contexto e de toda a reflexão – inclusive acadêmica – que se produz em nosso
tempo, uma questão se coloca de forma imperativa: Por que é tão difícil viver concretamente a
empatia e a tolerância diante da alteridade imposta?
Por um lado, estamos longe de responder a esta questão de maneira sucinta, clara e definitiva;
de outro, porém, temos indícios que nos levam a refletir sobre a concretude de condições comuns a quase todos como, por exemplo, o fato de que fomos educados – tanto na família quanto
em nossa educação formal – para ver o outro com estranhamento e, a partir do nosso conjunto
de conhecimentos, dentro da dicotomia do “certo” e do “errado”.
Este raciocínio, porém, nos leva a correr os riscos de uma pesquisa divagatória acadêmica – a
infinita busca pela ideia do outro – ou até mesmo numa proposta de dinâmica muito subjetiva e
opinativa para trabalhar com alunos em sala de aula, por exemplo. Para evitar ambos os equívocos, elegemos aqui dois fenômenos cuja análise nos permitem perceber melhor as estruturas
de nossa dificuldade histórica em lidar com a alteridade.
O primeiro fenômeno é a conquista europeia da América que expressa bem as contradições
entre os valores universais de tolerância pregados pelo Ocidente judaico-cristão e a as ações
que os europeus realizaram e sistematizaram no Novo Mundo. Esse antagonismo entre a valorização do humano como o mais importante da Terra e o achamento de um Novo Mundo expõe
toda a contradição da história do Cristianismo, que, de um lado, é o que garante a universalidade
do homem e, do outro, é o sujeito que legitima a violência como política para a conquista do
ouro por Hernán Cortés.
O segundo fenômeno encontra-se na literatura, no romance escrito por Daniel Defoe e publicado em 1719: Robinson Crusoé. Trata-se da relação entre o personagem que dá nome à obra
– um marinheiro de York, representante do homem civilizado do hemisfério norte – e o indígena
– representante do mundo dito selvagem – Sexta-Feira. Trata-se de uma história de reconhecimento da alteridade e da sensibilização por meio dela. Trata-se de uma história de afeto e de
amizade. Entretanto, por mais afeto, inteligência e etiqueta que desenvolva, Sexta-Feira nunca
será o homem civilizado europeu.
Neste artigo, analisamos o contato de Cortés com os astecas na América e o Sexta-Feira tal
como Crusoé o enxerga na obra de Defoe e apontamos aproximações entre os dois fenômenos.
Ao procurar compreender o processo histórico do da invasão à América e analisar o romance
do século XVIII como fonte histórica, tais apontamentos têm por intenção fornecer material para
qualificar o importante debate sobre respeito e tolerância ao outro que temos de travar na sala
de aula do século XXI.
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O CONQUISTADOR HUMANISTA
Com a formação dos Estados Nacionais entre os séculos de XIII e XV e com a difusão
das ideias renascentistas, as caravelas espanholas e portuguesas puderam navegar além
dos mares conhecidos até então. Da Itália, especialmente de Florença, emana uma torrente de ideias novas, um florescimento artístico
baseado na exaltação de criações clássicas;
obras greco-latinas são lidas e traduzidas. Os
promotores dessa nova forma de ser social são
os humanistas, convencidos de que não existe
nada mais admirável sobre a Terra do que o
Homem, os seres humanos. O despertar cultural que caracteriza desde o início o Renascimento é, sobretudo, uma afirmação renovada
do homem, dos valores humanos em seus vários domínios: das artes à vida diária.
Na península Ibérica, a dominação muçulmana finalmente chegava ao fim. Em 1415, Portugal, que já havia completado a reconquista
de seu território em meados do século XIII,
atravessa o estreito de Gibraltar para ocupar
Ceuta. E, em janeiro de 1492, a Espanha terminava sua Reconquista Cristã. Lisboa, Sagres
e, um pouco mais tarde, Sevilha se povoam de
cartógrafos e navegadores, em sua maioria de
origem genovesa, convocados a pôr seus conhecimentos a serviço dos dois reinos fluorescentes (MAGASICH-AIROLA, 2000, p. 16-17).
Diante desse quadro de descobertas e redescobertas, desvela-se a possibilidade de um
novo tipo humano: torna-se necessário aventurar-se, deixar-se guiar pelo destino; esse era o
perfil do descobridor: um homem que se pensava herói, capaz de realizar conquistas fabulosas, desafiar a morte e conviver com o imprevisível. Esses homens geralmente provinham de
um meio social modesto; nobres empobrecidos, fidalgos, mendigos, todos impulsionados
pela febre do ouro e pelo desejo de reconhecimento social, conquistado pela espada a posição que seu país lhes havia recusado. Todos
eram devorados pela obsessão de conquistar
o reino que pensavam extremamente rico, e
que os elevaria a uma posição social através
da qual se tornariam o alvo da inveja de todos.

Os efeitos da conquista do desbravador/
descobridor sobre o Novo Mundo e suas populações indígenas foram desastrosos. As epidemias, a destruição dos quadros políticos,
religiosos e sociais, o desmantelamento do
sistema de produção dos impérios autóctones,
que permitia alimentar a totalidade da população, e ainda os trabalhos forçados aniquilaram
os povos ameríndios. A colonização da América Ibérica efetivamente iniciada no século XVI,
transformou-se num dos piores genocídios já
registrados pelos historiadores. Os habitantes
do Novo Mundo viram suas crenças banidas,
seus templos arrasados, seus textos queimados, suas terras tomadas e atribuídas a novos
senhores brancos e cristãos. A negação do
outro e de sua cultura – leia-se dos povos indígenas – provocou, enfim, o aniquilamento
de toda uma parte da civilização humana, ao
mesmo tempo em que foi uma das causas do
desaparecimento de cerca de nove décimos
da população de um continente (MAGASICH-AIROLA, 2000, p. 20-21).
Todo esse contexto, permite-nos verificar
que, ao descobrir outras culturas, o homem do
Renascimento as hierarquiza, dividindo-as em
duas somente: da civilização à barbárie. Nesse sentido, o humanista constitui-se a partir de
uma vontade de domínio e poder sobre todos
os povos do mundo. Percebemos aqui a contradição intrínseca ao processo de dominação
europeia sobre a América. Se de um lado, não
há nada que tenha mais valor do que os seres
humanos, de outro, só é possível fazer o que
se fez no Novo Mundo se seus nativos – para
os europeus, os outros – não forem considerados humanos por completo, mas bestas selvagens com potencialidade para humanidade –
que seria atingida apenas pelo esclarecimento
da religião cristã. De acordo com esse pensamento, a humanidade de fato era privilégio e
a América – destruída e construída a partir do
padrão europeu de comportamento – transformava-se em lugar de comprovação da superioridade da cultura europeia.
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A FORJA DO OUTRO: OS INDÍGENAS
SOB O OLHAR EUROPEU
A chegada à América foi, sem dúvida, o mais
importante e violento contato dos europeus
com outra cultura. Não se trata apenas de um
mero contato, mas sim, da construção de um
novo continente, de uma nova versão para o
mundo até então conhecido. Tzvetan Todorov, em seu livro A Conquista da América: A
Questão do Outro, nos elucida com maestria o
contato entre as duas civilizações – ou melhor,
entre a civilização e a barbárie. O que mais
nos chama a atenção em seu livro, é como
dialoga com suas fontes, em especial com os
escritos de Frei Bartolomé de Las Casas. Este,
em especial, não apenas registrou como se
deu o contato entre as culturas indígenas e a
espanhola, como também passou a lutar junto aos índios para a preservação não apenas
de suas raízes e tradições, como também, e o
mais importante, do gênero humano. Foi em
seu tempo – séculos XV e XVI – um humanista
que percebia os antagonismos presentes entre essas duas formas de conceber o mundo,
sem que percebesse o “outro” com um olhar
de predador/superior.
Importa lembrar que, nesse contexto, estava embutida na memória de toda a Península
Ibérica a recente luta contra o infiel, o árabe
muçulmano, um “outro conhecido”, aquele que
negava a religião cristã, reconhecendo o Islã
e as suas mesquitas como uma religião que
afrontava a fé cristã. Foi no decorrer de 1492
– ano em que Cristóvão Colombo chegou à
América –, que, além da expulsão dos infiéis
com o fim do processo de Reconquista na Espanha, ocorreu ainda a conversão em massa
dos judeus, responsáveis, segundo a tradição
cristã, pela morte do Salvador. Os reis católicos espanhóis estavam realizando a sua tarefa
de catequização e propagação do cristianismo,
reforçada pela Reforma Protestante, por toda a
Península Ibérica e aproveitam-se da expansão
marítima para prolongar sua gloriosa missão.
Quando de sua chegada ao Novo Mundo,
Colombo acreditava que tudo pelo que passavam e assistiam era um presságio divino: Deus

Pai colocara em seu caminho vários avisos de
que, primeiro, ele fora escolhido para propagar o Seu Nome; e segundo, de que estava
chegando em terras onde deveria ser disseminada a Religião Verdadeira. É bem verdade
que, para não cometermos injustiças, devemos
levar em consideração – e muita – o significado da hermenêutica para Colombo, ou seja,
da interpretação do sentido, significado das
palavras, e a interpretação dos livros sagrados. Toda a tripulação de Colombo achava-se
maravilhada com a descoberta de um mundo
novo, diferente e exótico, onde lembravam-se
comumente de um paraíso terrestre, sempre
procurado pelo europeu. O homem moderno
trazia consigo os romances cavaleirescos, os
depoimentos de Marco Polo, e, como disse anteriormente, a luta contra o infiel; componentes
de extrema importância para a construção de
um novo e verdadeiro paraíso.
O modelo ibérico de homem moderno se
deparou, entretanto, com um paraíso já povoado, que em nada se parecia com a História
Bíblica. Não conseguiam entender o sentido
de religiosidade para os índios; não apenas a
religiosidade, como também o sentido de reino
e o sentido de lei – fé, lei e rei: engrenagens
importantes, segundo a percepção europeia,
de civilização. Para os ibéricos, havia um mal
a ser combatido dentro do paraíso. Os indígenas perdiam, agora, a semelhança com o infiel
muçulmano: deixavam de ser um “outro conhecido”, para assumir o papel de um “outro desconhecido”. Para ambos os lados – indígenas
e espanhóis – não existe mais uma referência
em relação ao inimigo, mas sim, uma névoa
de dúvidas, de representações e idealizações,
tornando ambas as culturas em contato representações monstruosas do “outro”.
Como bem nos elucida o filósofo camaronês
Achille Mbembe (2018), em sua obra Crítica
da razão Negra, a maneira europeia de vencer
a alteridade, ou essas “monstruosidades do
outro” – leia-se dos não-europeus – é fechar os
olhos diante deles e não enxergar outra possibilidade de existir sem ser aquela já consolidada pela Europa. Neste sentido, a religião cristã
possui um papel fundamental para a conquista
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e a colonização. O Cristianismo é uma religião
universalista. Isso quer dizer que sua aceitação não apresenta limites culturais, nacionais
ou de idioma. O cristianismo se pretende como
uma revelação da Verdade à toda humanidade. Portanto, aceitar essa religião exige apenas
que sejamos humanos. Não aceitá-la, por outro
lado significa romper o pacto racional com o
resto da humanidade – seja lá como a Europa
entenda esse pacto. Por sua universalidade, o
cristianismo se permitiu apresentar e expressar de forma intolerante por inúmeras vezes ao
longo da História. No caso específico do Novo
Mundo, os espanhóis se utilizaram das antigas
estruturas religiosas dos astecas para a assimilação da religião cristã e supressão da religião pagã dos povos indígenas. Removeram
do panteão asteca os seus protetores e colocaram suas imagens sagradas para adoração,
visando a uma aceitação maior por parte dos
colonizados. Frente à resistência, os espanhóis
fizeram uso das mais terríveis táticas de tortura,
guerras e extermínio, com o intuito de primeiro,
adquirir o ouro (se este não vier de bom agrado, virá por fins aterradores); e segundo, para
a evangelização, a qual, por fim, será incondicional para a existência do indivíduo.

LAS CASAS E A DEFESA DO OUTRO
O desenvolvimento filosófico do cristianismo
provocou uma tendência a tornar herética toda
e qualquer prática idólatra. São Paulo já afirmava que a idolatria estava relacionada com
“a depravação dos homens, à loucura e à obscenidade” (ROMANOS, 1:18-27). Se, por um
lado (espanhóis) a idolatria era considerada
como heresia, por outro (indígenas) possuía
a priori, o significado religioso e, a posteriori,
o sentido de resistência religiosa e cultural.
Seguindo o viés da relação da idolatria com
forças malignas, tornam-se compreensíveis as
incursões do Tribunal do Santo Ofício que, embora não tenha agido segundo o mesmo mecanismo apresentado na Península Ibérica, deu
início a diversos processos e a execuções – realizados com certa frequência.

Não devemos esquecer que a política e a religião na América indígena são inerentes uma
à outra. Caso a religião cedesse espaço ou se
rendesse a tolerar aquilo que lhe é diferente, a
política seguiria pelo mesmo caminho. O contrário também é verdadeiro, pois, a partir do
momento em que um determinado princípio
político fosse abalado por estruturas externas,
toda a religiosidade a ele vinculada seria abalada, por conseguinte. Do ponto de vista ibérico,
portanto, qualquer enfraquecimento da colonização religiosa – qualquer que fosse sua origem – poria em risco o projeto da colonização
político-econômica.
Tal característica religiosa foi observada pelos espanhóis, mas não aceita nem compreendida. Na verdade, não houve interesse algum
em compreender. Sob este aspecto, o frei
Bartolomé de Las Casas merece destaque: ele
foi o único a perceber as idolatrias como uma
característica cultural dos povos indígenas, afirmando que sim, eles possuíam fé e que, além
disso, deveriam ser considerados seres humanos, passíveis de conhecer a Palavra de Deus.
Las Casas é um dos poucos autores europeus
a perceber os indígenas não como animais ou
seres inanimados, mas sim, como as próprias
Escrituras o dizem, filhos de Deus.
No entanto, o próprio Las Casas, antes de
ouvir o sermão de Antônio de Montesinos em
1511, também veio para a América com a intenção de enriquecimento, de aquisição de poder,
enfim, de tornar-se o que provavelmente não o
fora na Espanha. Este sermão, deferido com
fúria e indignação, só se fez sentir três anos
depois, em 1514, quando abandona todos os
lotes de nativos que recebera, deixa de ser um
encomiendero e passa a ser o grande defensor
das civilizações ameríndias, lutando pela justiça dos índios com a sua única e maior arma: a
escrita. Os registros de Las Casas são tristes,
melancólicos e estarrecedores. Muitas de suas
crônicas provêm de cenas presenciadas quando ainda era um encomiendero. Podemos dizer
que Las Casas encontrava-se numa posição realmente privilegiada – talvez única – ao anotar,
com os mínimos detalhes, os acontecimentos
por ele assistidos e utilizando-se ainda das narrativas de terceiros.
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Frei Bartolomé de Las Casas envolveu-se em
selvagens embates para a tomada de consciência em relação à liberdade dos índios e dos
direitos que possuíam em terras que, ironicamente, já eram deles. Um de seus principais
inimigos Juan Gines Sepúlveda, via nos índios
a definição de Aristóteles da “servidão natural”
dos povos “inferiores”, segundo a qual naturalmente, os índios deveriam ser sim subjugados a favor dos espanhóis, uma vez que eram
selvagens, sendo, portanto, “justo, normal e
de acordo com a lei natural de que todos os
homens probos, inteligentes, virtuosos e humanos dominem todos os que não possuem
essas virtudes” (LAS CASAS, 2001, p.23) .
Provavelmente, e é assim que vemos, Las Casas, por não aguentar mais tamanha violência
patrocinada pelos espanhóis, voltou-se contra
eles, para a proteção dos índios.
É clara a posição de Las Casas em relação
à chamada propagação da fé cristã, tão defendida pelos conquistadores europeus. Segundo
ele, os espanhóis, principais agentes das atrocidades cometidas em relação aos indígenas,
não deveriam ser chamados de cristãos. Exemplifica o que presencia através de uma carta do
bispo da província de Santa Marta, ao rei da
Espanha, datada de 20 de maio de 1541:
[...] Sua Majestade saberá também que nestes países não há cristãos; o que existe são
diabos e não servidores de Deus e do Rei; o
que existe são traidores à Lei e traidores ao Rei.
E na verdade o maior empecilho que encontro
em reduzir os índios que estão em guerra e
pacificá-los e conduzir os que estão em paz
ao conhecimento de nossa Fé, é o tratamento
desumano e cruel que aqueles que estão em
paz recebem dos espanhóis e disso estão de
tal modo desgostosos e ultrajados que a nada
têm mais ódio e mais horror do que ao nome
de Cristãos, os quais em todos esses países
são chamados Yares, que quer dizer Diabos. E
em toda a extensão da palavra, eles têm razão.
Pois os atos que praticam aqui não são nem de
Cristãos, nem de homens que usem a razão e
sim de diabos (LAS CASAS, 2001, p. 90).

O ASSASSINATO DO OUTRO
Sobre a trajetória para atingir o objetivo da
‘propagação da fé’ e, ao mesmo tempo, colonizar e conquistar definitivamente a terra – leia-se
conquistar o ouro – vale mencionarmos o caso
de Hernán Cortés e o imperador asteca Montezuma II (1466-1520). O conquistador espanhol
foi obrigado a arranjar meios para resolver o
problema da comunicação. Como em qualquer
relação de alteridade, um só conhece o outro
por meio da experimentação. Os colonizadores
sentiram, desde o início, a necessidade de intérpretes e, portanto, o aprendizado do idioma
deste novo mundo era inevitável. Inicialmente,
contudo, o mesmo princípio não valia para os
astecas, em especial, para o rei Montezuma II.
Quando da chegada das primeiras expedições europeias, vários mensageiros vinham
ao encontro do soberano asteca com informes aterradores sobre os recém-chegados.
A primeira impressão que se apresentava era
a de que Montezuma temia as descrições feitas pelos informantes, chegando até mesmo a
prendê-los. Tal atitude nos apresenta uma nova
característica da dificuldade na comunicação,
tendo em vista que as civilizações em questão
estavam carregadas de suas estruturas sociais,
conceitos e pré-conceitos já estabelecidos.
Noutras palavras, o conhecimento e a diferenciação do outro ocorria através da sua cultura
de origem.
No caso de Montezuma, este não esperava
que homens comuns trouxessem informes sobre os estrangeiros, mas sim os deuses que
profetizavam tudo o que estava para acontecer,
desde os tempos imemoriais. Para conhecer
os homens, o soberano e a sociedade asteca dispunham do uso constante de espiões,
principalmente para seus empreendimentos
militares, pois conheciam o seu inimigo: seus
hábitos, seu número, suas estratégias. No entanto, o espanhol é novo. Novo em todos os
aspectos. O soberano asteca não concebia
estes “homens novos” através de impressões
puramente humanas, fazendo valer tão somente as palavras dos deuses, uma vez que eram,
de fato, uma sociedade ritual. Porém, com o
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que ele não contava, e nem seus sacerdotes, é
que os deuses haviam por se calar. Este silêncio dos deuses é evidenciado quando o asteca
não consegue, sequer, combater os invasores,
estes sim, vindos de uma sociedade de improviso.
Atribuir a Montezuma somente uma relação
de complacência frente aos espanhóis seria
simplesmente desconsiderar toda a estrutura
religiosa e histórica dos astecas. Partindo do
pressuposto religioso, os espanhóis eram vistos como deuses pelas civilizações indígenas.
No caso específico de Montezuma, não só os
via como deuses, mas também como descendentes dos toltecas (povo subjugado pelos astecas anteriormente), que vinham reivindicar o
seu território. Tal fato nos remete ao relato mítico indígena de Quetzalcoatl, que voltaria para
recuperar seu reino, o que, segundo as contas
do calendário asteca, aconteceria no mesmo
ano da chegada dos espanhóis. Tal identificação seria um dos motivos principais da passividade de Montezuma diante do avanço dos
espanhóis. Este tipo de cruzamento entre a cultura ritual asteca e o improviso dos espanhóis
contaram inumeráveis pontos para a vitória hispânica (TODOROV, 1983, p.114).
Quando Cortés iniciou sua investida conquistadora, os povos indígenas já se encontravam
em atrito: viviam sob a legislação asteca e
buscavam a sua independência frente ao império que os dominara. Os astecas eram vistos
como inimigos mortais, que ocupavam terras
e cobravam impostos dos povos subjugados.
Ora, a vinda de “deuses” de origem além-mar
seria, indubitavelmente, uma dádiva, destinada a libertar estes povos. Logo, os espanhóis
percebem o espírito de guerra e insatisfação
instalado na região e fazem uso deste importante fato, chegando mesmo a fazer uma aliança com os tlaxcaltecas, inimigos dos astecas.
Segundo os informes dos próprios indígenas,
os Astecas “eram o povo mais cruel e mais demoníaco que se possa imaginar, devido à maneira como tratavam seus vassalos, que eram
bem pior do que a maneira como os espanhóis
trataram-nos e tratam-nos” (TODOROV, 1983,
p. 57).

Como se não bastassem as guerras locais
no Paraíso, o europeu foi um agente importante e de caráter nocivo para as comunidades
indígenas. Os conquistadores serviram como
um catalisador, um acelerador definitivo para
a resistência e os levantes dos povos inimigos
dos astecas. Estes, por sua vez, sentiram-se tímidos perante o poderio dos deuses estrangeiros e de suas armas. Parte da vitória hispânica
deve ser atribuída ao fato do desconhecimento
e medo das civilizações pré-colombianas em
relação a estes seres barbados e montados
em quatro patas; outra parte deve ser atribuída à politicagem europeia que, mesmo com os
problemas de comunicação soube manter um
diálogo com os povos indígenas e descobrir
muitos de seus pontos fracos.
O processo de conquista da América espanhola se deu em meio a cultura e a mentalidade da época: o europeu não concebia outra
religião ou outra maneira de pensá-la sem ser
através da crença em um só deus, o deus cristão. A propagação da fé cristã no Novo Mundo
foi imposta violentamente, pois já havia aqui
uma estrutura religiosa de tempos incontáveis.
Já fazia parte da cultura religiosa europeia o
conflito bélico contra os infiéis, os muçulmanos
que, segundo a concepção dos cristãos, negavam a mensagem de Cristo. Na América não
seria diferente.
Aqui também haveria atrito, pois os indígenas possuíam uma crença incondicional nas
suas idolatrias. Porém, para entrar em guerra com outras nações, estes praticavam uma
série de rituais com o intuito de obter alguma
orientação de como se fazer a guerra e, principalmente, se deveriam fazer a guerra. No caso
europeu, o que entrava em cena para decidir
sobre um combate era tão somente a necessidade de acúmulo de capital, indo sempre
em direção ao ouro, peça fundamental para
a investida colonizadora. Em outras palavras,
é uma questão de valores que está em jogo.
Um novo sistema está emergindo e que, para
se obter o máximo proveito, necessita sim de
patrocinar um massacre, tendo o aval do Santo Padre, que vê nos atritos entre espanhóis e
povos indígenas uma guerra santa, na qual o
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primeiro deve triunfar sobre o segundo, tendo
como prêmio espiritual a aproximação do reino
de Deus e como prêmio terreno o poder pleno
e absoluto sobre outros povos.

ROBINSON CRUSOÉ E SEXTA-FEIRA:
UMA RELAÇÃO DE ALTERIDADE
O romance moderno As Aventuras de Robinson Crusoé foi escrito por Daniel Defoe (16601731), bastante conhecido pela autoria de
crônicas políticas em sua época. Filho de um
negociante de velas de sebo, Defoe foi educado para tornar-se ministro presbiteriano, mas
abandonou tais planos, trabalhando como comerciante. Passou por uma breve experiência
como soldado e tornou-se um mercador de sucesso, passando a viajar com frequência por
toda a Inglaterra e também pelo Continente.
Sua trajetória pessoal deixou profundas marcas em seus escritos.
Essa obra, bem distante do estilo da literatura culta, dirigida a um público feminino, pode
revelar os debates de alguns temas em discussão da época: a narrativa de uma epopeia
individual, de uma dependência a toda uma
cultura já introjetada no indivíduo, da religião,
das formas de lidar com o outro – alteridade
-, estabelecendo comparações, questões e
julgamentos. A história de Robinson Crusoé,
marinheiro de York, começa com seu relato sobre como abandonou os sábios conselhos de
seu pai: deixou-se cair no mundo, aventurando-se e deixando para trás todo aquele tipo de
vida ‘mediano’. Crusoé apresenta-se como um
homem de seu tempo, um homem moderno:
aventureiro, iluminado pela razão, consciente
de si e do mundo em que vive.
Abandonando a segurança de seu lar, o jovem marinheiro ingressa em sua jornada de
aventuras: enfrenta piratas, é feito prisioneiro
em Salé, arrisca sua vida em tempestades em
alto mar várias vezes, até que, como seu pai
mesmo havia dito, Robinson Crusoé depara-se
com a pior desgraça possível (ou mais uma delas, conforme o humor do autor) em sua vida:
Durante uma viagem para a Guiné, seu navio
naufraga e todos os tripulantes morrem, exceto

ele. Deste episódio em diante, Crusoé vê-se
sozinho numa ilha, longe de qualquer contato
com seres humanos – leia-se longe do contato
com homens considerados civilizados de acordo com o paradigma europeu. Os selvagens
antropófagos e os animais selvagens são seu
maior temor. Para ele, os dois grupos ofereciam perigos iguais. Angustiado pela situação,
Robinson Crusoé relembra os conselhos de
seu pai e da razão, acabando por se denominar – em suas próprias palavras – “agente de
sua própria destruição”.
O marinheiro naufragado conseguiu retirar
tudo o que podia do navio, usando e fabricando coisas para construir uma cabana e tentar
deixar sua estada na ilha um pouco mais confortável. Sentia falta de todos os instrumentos
existentes na Europa, arrependeu-se por não
prestar mais atenção no trabalho dos artesãos
de sua terra. Estava sozinho e agora deveria
ser o provedor de tudo aquilo que necessitava.
Durante sua estada de vinte e oito anos na ilha,
Robinson Crusoé, antes um homem afastado
de Deus e da religião, acaba por desenvolver
um lado religioso a fim de consolar-se e convencer-se de que sua situação poderia ser muitas vezes pior. Passou a orar e ler a bíblia com
frequência, acalentando seu coração, uma vez
que encontrou em Deus um amigo para todas
aquelas horas difíceis. Já não importava mais
se deus era protestante ou católico, ou qualquer outra divergência teológica; ele tinha a
bíblia, ele tinha a fé e tinha as provas de que
a providência divina estava ao seu redor, protegendo-o e abrigando-o.
Por muito tempo, a maior vontade e esperança de Crusoé era encontrar outro ser humano,
alguém com quem pudesse conversar, dividir,
compartilhar. Entretanto, ao descobrir que a
ilha era visitada por selvagens para seus rituais
antropofágicos, o maior medo de Crusoé passou a ser encontrar outro ser humano. Passou
meses tramando formas e armadilhas para proteger-se de eventuais investidas dos selvagens.
Elaborou planos para liquidá-los com armas de
fogo. Porém, decide que não armaria uma emboscada contra eles; afinal, nada tinham feito
e se alguém deveria julgá-los seria o próprio
Salvador, segundo suas próprias leis.
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Numa noite, Robinson Crusoé sonhou que
aprisionava um selvagem e o tinha como escravo. Este escravo, conhecendo toda o território, o ajudava a escapar da ilha. Entusiasmado
com a ideia, passou a ansiar por uma visita dos
selvagens, pensando em formas para que isto
viesse a se tornar realidade. Decidira apossar-se de um selvagem, da maneira que fosse. De
fato, não tardou para que o sonho se realizasse. Após um ano e meio, quando da vinda dos
selvagens para a ilha, um de seus prisioneiros
para o ritual antropofágico foge, sendo perseguido por apenas dois homens. Robinson salva
a vida do fugitivo, e este se oferece para servi-lo: “Invadiu-me então um impulso irresistível de
que chegara o momento de obter um criado, ou
talvez o companheiro e ajudante de que tanto
necessitava, e não pude deixar de pensar que
a Providência havia me designado para salvar
a vida daquela criatura” (DEFOE, 2001, p.222).
O marinheiro naufragado tinha agora o seu
servo e companheiro, Sexta-Feira. A relação
que é desenvolvida a partir daí é violenta e desigual. Robinson Crusoé não se preocupa em
tentar relacionar-se com Sexta-Feira; muito pelo
contrário, espera que o “selvagem” aprenda a
relacionar-se com ele:
[...] Pouco depois comecei a falar com ele,
para que aprendesse a fazer o mesmo comigo. Antes de qualquer outra coisa, fiz com que
soubesse que seu nome seria Sexta-Feira [...]
Ensinei-lhe em seguida a me chamar de Amo e
a dizer sim ou não, precisando-lhe o significado
de ambas as coisas (DEFOE, 2001, p. 226).
Em certo sentido, o tratamento que Robinson
Crusoé dá a Sexta-Feira é comparável ao tratamento recebido pelos povos indígenas americanos quando do seu contato com os conquistadores espanhóis. Assim como o conquistador
Cortés, Crusoé não demonstra interesse algum
pela identidade cultural do companheiro na ilha.
Segundo as fontes que nos chegaram, os espanhóis comumente comparavam os indígenas
a animais, mulheres (não devemos esquecer a
misoginia da sociedade ocidental cristã) e até
mesmo objetos, seres inanimados. O único interesse do conquistador ao obter intérpretes é
o fato de querer controlar a informação. Saber
e compreender para apossar-se e, no mais das
vezes, destruir. Destruir porque a América, longe de todas as normas da metrópole, permite

que as relações com o outro se deem de forma
desvinculada das obrigações com relação ao
seu rei, sua lei e à sua fé.
Após muitas conversas e vendo que poderia
confiar em seu “bom selvagem”, Robinson passa a instruí-lo no conhecimento do verdadeiro
Deus. Mais uma vez, o verdadeiro Deus é o europeu e Robinson não demonstra qualquer respeito com relação à religiosidade de seu selvagem:
[...] Escutava com grande atenção e aceitou
com prazer a forma de rezar a Deus e a ideia de
que Jesus cristo havia sido enviado a terra para
nos redimir, bem como o fato de que mesmo no
céu Ele era capaz de ouvir-nos [...] roguei a Deus
para que me tornasse capaz de instruir convenientemente a esse infeliz selvagem e que Sua
palavra abrisse o coração da pobre e ignorante
criatura, para receber a luz do conhecimento de
Deus em Cristo, reconciliando-a com Ele e iluminando-lhe a consciência para que sua alma
fosse salva [...].(DEFOE,2001, p. 237-240).
E assim Robinson Crusoé e Sexta-Feira viveram durante anos: um servia enquanto o outro,
civilizado e detentor da verdade, o instruía. Durante esse tempo, desenvolveram uma relação
de amizade e carinho, embora fique bem claro
que, a despeito de qualquer afetividade, certas
hierarquias jamais poderiam ser quebradas. Robinson Crusoé é um europeu, um homem moderno, elucidado pela razão e pela sua fé no
cristianismo; enquanto Sexta-Feira é um bom
selvagem, dedicado a seu senhor e esforçando-se pela salvação de sua alma. A questão
da alteridade continua e é levada para a Europa quando do regresso e salvação de Robinson
Crusoé.
O Sexta-Feira que chega à Europa é um selvagem civilizado: usa roupas, fala inglês, sabe portar-se conforme os padrões europeus e acredita
no deus cristão. Os únicos motivos pelos quais
ainda lembramos que é um indígena são seus
traços, sua cor de pele, seu modo ‘gozado’ de
falar. A civilização conseguira dominar o corpo e
a alma do outro. Não se preocupou em nenhum
momento com o outro, com a sua cultura, com
suas tradições ou com suas raízes. Queriam
tanto chegar ao paraíso... Quando conseguiram,
não descansaram enquanto não fizeram dele o
mundo que conheciam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 1492 marcou a História com a possibilidade de conhecimento de novos territórios,
de novas sociedades, de novos indivíduos, de um mundo totalmente diferente daquele conhecido até então, um Novo Mundo. O homem moderno é o descobridor, conquistador e desbravador
de todo(s) esse(s) mundo(s). É aquele cuja atuação implica em total desrespeito ao mundo indígena em toda a sua diversidade, e que impõe sua concepção de mundo de maneira violenta
e arrasadora: passa a dominar o corpo e a alma dos indígenas, a fim de transformar o outro em
si próprio.
Os europeus traziam para o Novo Mundo toda uma bagagem histórica, repleta de lutas, conquistas e reconquistas. Procuravam o paraíso e, ao encontrá-lo, chegaram à conclusão de que
seus habitantes eram ‘conhecidos’. No caso específico dos espanhóis, os povos indígenas
puderam ser associados aos muçulmanos infiéis, e poderiam ser tratados tal e qual: o novo
mantinha um caráter já conhecido, já identificado como nocivo e, portanto, deveria ser destruído.
Hernán Cortés, nosso principal exemplo conquistador, agia com os indígenas da mesma forma
que os ibéricos trataram e expulsaram os infiéis. Pactuava com uns, dividia outros, derrotando
lentamente seus inimigos, seus pouco conhecidos habitantes do Novo Mundo. Os espanhóis:
“agiam com tanta dissimulação, hipocrisia, mentira, maquiavelismo político de tão grande eficácia, que desconcertam os mexicanos, peritos no domínio de centenas de povos, mas de uma
honestidade em sua palavra completamente ingênua para o ‘homem moderno’ ” (DUSSEL,
1993, p. 44).
O que denominamos conquista e colonização foi uma domesticação do modo como aqueles
povos indígenas viviam e reproduziam sua vida humana. E em meio a toda essa violência, a
justificativa era a difusão de uma verdadeira religião, o cristianismo. Ao mesmo tempo, o veículo
para a propagação da fé foi esse homem moderno. Os povos nativos depararam-se, então, com
o universo da contradição, do improviso. Em nome de Jesus e do direito dos europeus ao mundo, os indígenas se viram privados de suas terras, de seus direitos, de suas raízes e de suas
tradições culturais. Pode-se dizer que a atitude dos conquistadores foi legitimada pela fé no
deus cristão e pela razão moderna. Elaborou-se, assim, um mito: o mito civilizador, verdadeira
justificativa para a forja e o assassinato do outro.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE
REGULAR DE ENSINO

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo conhecer como a inclusão está sendo aceita na
rede regular de ensino, suas implicações no trabalho pedagógico dos professores e no que a
legislação se respalda nesse novo quadro da educação. Para atingi-los, foi feita uma pesquisa
para conhecimento dos dispositivos legais que dão suporte ao trabalho de inclusão, análise
sobre a capacitação dos profissionais da educação e se as condições de trabalho favorecem
a inclusão. As principais conclusões mostram que apesar das dificuldades e de necessitarem
ainda de se capacitarem mais, os educadores procuram promover a inclusão por terem consciência de sua importância para a pessoa com necessidades educacionais especiais, no que
tange o desenvolvimento de suas potencialidades, mostrarem seus valores e participar da
edificação de uma sociedade mais justa, humana e igualitária.

Palavras-chave: Inclusão; Educação; Integração; Preconceito
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo versa sobre a inclusão dos alunos com necessidades especiais e suas implicações no que tange ao processo de ensino aprendizagem, tem como objetivo realizar
apontamentos e analisar os processos de desenvolvimento da educação inclusiva nas
redes regular de ensino para as crianças com necessidades especiais, assim como a sua função
em estar proporcionando a estas crianças maior interação com os demais à sua volta, enquanto
instrumento de atenuação da discriminação e do preconceito da própria sociedade. Além disso,
analisar a questão dos desafios encontrados na Educação Inclusiva, onde por falta de informação, preconceito e exclusão tanto por parte dos professores quanto da própria família, a criança
com deficiência encontra barreiras que a impedem de crescer junto com as demais crianças.
A inclusão de todos na escola e na rede regular de ensino chegou sem planejamento; nem
as escolas, nem os professores estão totalmente preparados para promover o desenvolvimento
dessas crianças, pois esta parcela da população sempre foi encaminhada para a educação
especial. Um dos documentos mais citados é de SALAMANCA STATEMENT, cuja produção foi
realizada em 1994, por mais de trezentos representantes de noventa e dois governos de vinte e
cinco organizações internacionais, priorizando, ensino igualitário a todos com deficiência. Há leis
que obrigam garantir uma sociedade mais justa, igualitária, para todos.
No entanto, a prática inclusiva aponta para algumas dificuldades reais, com profissionais incapacitados falta de estrutura física da escola, materiais pedagógicos, infelizmente esses problemas ainda se encontra nas unidades de educação. Na questão da inclusão dos educandos com
necessidades especiais há um agravante maior que dificulta o avanço. Trata-se da diversidade
de problemas que podem ser encontrados como as deficiências: auditiva, motora, visual, múltipla, distúrbios psíquicos, síndrome de Down, entre outras. Cada tipo de deficiência exige um
atendimento específico que por sua vez, exige profissionais preparados para lidar com as necessidades e dificuldades apresentadas por essas diferentes crianças especiais. Criança especial
exige atenção especializada.
É dentro destes parâmetros procura-se analisar a formação do professor e as condições oferecidas para se processar uma educação inclusiva que atenda as necessidades dos alunos,
apontando questões fundamentais para sanear e evitar que se repitam erros e desvios que caracterizam a visão que se tem de “Educação Inclusiva” no país.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS
POLÍTICAS PÚBLICAS
A inclusão de alunos com necessidades especiais no sistema regular de ensino é hoje a
diretriz principal das políticas públicas educacionais, tanto na esfera federal, quanto estadual. Em âmbito federal, dentre outras iniciativas,
o inciso III do artigo 208 da Constituição Federal se refere ao atendimento educacional especializado aos educandos com deficiências,
“preferencialmente na rede regular de ensino”.
De acordo com a autora: “ A questão da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino insere-se no contexto das discussões, cada vez
mais em evidência, relativas à integração de
pessoas com deficiência enquanto cidadãos,
com seus respectivos direitos e deveres de
participação e contribuição social” (SANTOS,
1997, p. 22-23).
Pode-se dizer que esta discussão mais ampla sobre a inclusão, fundada na movimentação
histórica decorrente das lutas pelos direitos humanos, não mais se constitui numa novidade,
levando-se em consideração que tais princípios já vêm sendo veiculados em forma de declarações e diretrizes pelo menos desde 1948,
quando da aprovação da Declaração Universal
dos Direitos Humanos.
Em suas nuanças, no que diz respeito aos
vários cenários em que tais princípios de participação e direitos humanos se inserem, incluindo-se o educacional (tão frequentemente preconizado como uma das principais alavancas
de crescimento e projeções sociais do mundo
moderno), ainda há muito a ser esclarecido e
discutido a respeito das diferentes conotações
que a inclusão pode assumir.

de ensino para a inserção das pessoas com
deficiências, e dar prioridade ao financiamento
de projetos institucionais que envolvam ações
de integração. Esta mesma perspectiva foi posteriormente reforçada pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96)
e nas Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica (Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, 2001).
A perspectiva apontada pela Declaração de
Salamanca, em 1994, enfatiza que a escola inclusiva, deve reconhecer que esta só se
efetivará com o aprimoramento dos sistemas
de ensino. Como o conceito de “necessidades
educativas especiais” tem se alargado, a tal
ponto de se perder o consenso a respeito de
qual a população ele abarca os princípios de
Salamanca podem servir para sustentar posições que nada tem de novas, mas, ao contrário, travestem de modernas, posturas educacionais, as mais retrógradas. Corre-se o risco
de perpetuar uma visão entre anormalidade baseada nas condições orgânicas da população
escolar. Qualquer forma de educação que não
seja a da inclusão no ensino regular é vista
como ultrapassada, pois perpetua a segregação, a discriminação e o preconceito dos ditos
normais em relação aos alunos com deficiências.

CONTEXTOS HISTÓRICOS DOS
MOVIMENTOS DE INCLUSÃO

No Brasil, o atendimento especial às pessoas
com deficiências começou oficialmente o dia
12 de outubro de 1854, quando D. Pedro II
fundou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos,
no rio de Janeiro. Em 1924, quando já havia no
país 40 escolas públicas regulares que prestavam algum atendimento a deficientes intelectuA política Nacional de Educação Especial, ais, o Instituto Benjamin Constant editou o braielaborada em 1994 (Ministério da Educação le a Revista para cegos, primeira do gênero no
e Cultura/ Secretaria de Educação do Estado Brasil.
de São Paulo, 1994), o Ministério da Educação e Cultura estabelece como diretrizes da
Educação Especial apoiar o sistema regular
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Gradativamente, as ONGs como Sociedade
Pestalozzi, a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) e a APAE (Associação
de Pais e Amigos Excepcionais), a questão da
deficiência foi saindo do âmbito da saúde, afinal deficiente não é doente, para o âmbito da
educação.
A necessidade de uma política educacional
foi se delineando nos anos 70, quando o MEC
assumia que a clientela da educação especial
é a que requer cuidados especiais no lar, na
escola e na sociedade. “Em 1986, a expressão
“alunos excepcionais” foi substituída por “alunos portadores de necessidades especiais”
e recentemente novas nomenclatura “pessoa
com necessidade especial”“. Em 1990, finalmente o Brasil participou da Conferência Mundial sobre Educação para Todos na cidade de
Jomtien, na Tailândia: estavam lançadas as sementes da Política de Educação Inclusiva.
Na conferência mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizadas em
Salamanca (Espanha) em 1994, enfatizou-se
a necessidade de transformação dos sistemas
educativos, visando atender todas as crianças,
jovens e adultos, completando todas as características e necessidades. Segundo a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1995), “as escolas comuns, com essa orientação integradora,
representam o meio mais eficaz de combater
atitudes discriminatórias, de criar comunidades
acolhedoras e oferecer educação para todos”.
Todavia, tanto na prática educacional como
na lei ainda mantém a seleção de deficientes,
caso seja dito que em função de suas condições não possam ser integrados. A prática da
inclusão social se baseia em princípios diferentes do convencional: aceitação das diferenças
individuais, valorização de cada pessoa, convivência dentro da diversidade humana, aprendizagem por meio de cooperação.

ciedade da sociedade como pré-requisito para
a pessoa com necessidades especiais buscar
seu desenvolvimento e exercer a cidadania.
Então é, preciso preparar a escola para incluir
nela o aluno especial, e não o contrário. Sem
esquecer-se das adaptações arquitetônicas.
A consecução do princípio da educação inclusiva, não se efetuará simplesmente por decreto, sem que avalie as reais condições que
possibilitem a inclusão gradativa porque é preciso que tanto os sistemas de educação especial, como os ensinos regulares possam ir
adequando à nova ordem, construindo práticas
políticas, institucionais e pedagógicas que garantam o incremento da qualidade do ensino
que envolve não só os alunos com necessidades especiais, mas todo o alunado do ensino
regular sendo contínua, no sentido de ampliação constante dos processos de inclusão, para
que esta não se baseie, nas supostas dificuldades genéricas de alunos, professores e escolas abstratos.
Embora deva se voltar às possibilidades
concretas dos alunos, dos professores e das
escolas, que se diferenciam de classe para
classe, de escola para escola, de sistema para
sistema, o incremento da qualidade, como diria
Gramsci (1984, p.501-510) “revela incremento de qualidade”. De nada adiantará vangloriar
de ter seguido a inclusão de tantos e quantos
alunos com necessidades especiais, se não
houver um incremento gradativo, contínuo e
consistente do número de inclusões efetuadas.
Mas para que o professor especializado possa se constituir em agente de qualificação do
ensino é importante que lhe sejam oferecidas
condições de adquirir competência para enxergar, analisar e criticar o processo pedagógico
de forma ampla e abrangente, e não só voltado
para as dificuldades específicas do aluno sob
sua responsabilidade:

Educação inclusiva, entendida sob a dimenA integração significa a inserção da pessoa são didático-curricular, é aquela que propordeficiente preparada para conviver na socieda- ciona ao aluno com necessidades educativas
de. Já a inclusão significa a modificação da so- especiais oportunidades de participar das ativi164
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dades do dia-a-dia da classe regular, aprendendo as mesmas coisas que os demais, mesmo
que de formas diferentes, preferencialmente
sem defasagem idade-série. Como agentes
mediadores do processo ensino aprendizagem, é de responsabilidade do professor fazer
as adaptações necessárias do currículo escolar (GLAT; OLIVEIRA, 2003).

PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO

Nas diretrizes para o ensino fundamental,
o Plano Nacional de Educação define o prazo de cinco anos para a sua universalização,
considerando a estreita ligação entre acesso,
permanência e qualidade da educação escolar. Entre outros objetivos e metas estabelecidas pela educação especial, onde define os
Para Ferreira (2003), “Este currículo, no en- educandos com necessidades especiais como
tanto, não se limita às adaptações para acomo- sendo os que apresentam:
dar os alunos com necessidades especiais. É
necessário que haja uma nova concepção de
[...] dificuldades acentuadas de aprendizacurrículo que seja capaz de atender eficiente- gem ou limitações no processo de desenvolvimente à diversidade dos alunos”, baseando-se mento que dificultem o acompanhamento das
na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) atividades curriculares vinculadas a uma causa
considera “inclusiva” a escola que “reconhece orgânica específica ou relacionadas a condie satisfaz as necessidades diversas de seus
ções, disfunções, limitações ou deficiências,
alunos, adaptando-se aos vários ritmos de
dificuldades de comunicação e sinalização diaprendizagem, de modo a garantir um bom níferenciada dos demais alunos, demandando
vel de educação para todos [...].
linguagens e códigos aplicáveis, altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprenÉ necessário lembrar também da Lei
dizagem que os leve a dominar rapidamente
7853/89 que reafirma a oferta obrigatória e
conceitos, procedimentos e atitudes (BRASIL,
gratuita de Educação Especial em escolas públicas e o Estatuto da Criança e do Adolescen- 1994).
te, de 1990, que registra o direito da pessoa
com deficiência à educação, a profissionalização e proteção no trabalho. Mais recentemente
o programa de cotas estabelecidas pelo governo para o serviço público que reserva para
deficientes 5% dos cargos do Ministério da Justiça, em empresas terceirizadas e conveniadas,
cargos estes que requerem escolarização, no
caso as escolas obrigatoriamente deverão oferecer.
Há um longo caminho a percorrer, onde o
empenho e competência dos governantes, assistência aos educadores, apoio da família e
da sociedade representa o primeiro passo para
a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais se efetive com sucesso.
Pois, a inclusão educacional é, certamente, o
caminho definitivo para que deixemos de ser o
país de maior riqueza (potencial) e, ao mesmo
tempo, palco das maiores injustiças sociais da
história da humanidade para se tornar um País
verdadeiramente de todos.

Estabelece que a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos
deve ser realizada pela escola, com assessoramento técnico, mediante sua avaliação no
processo ensino aprendizagem. Reitera que
o atendimento aos alunos com necessidades
educacionais especiais deve ocorrer em classes comuns, indicando que as escolas devem
garantir: professores comuns capacitados e
professores de educação especial, especializados, flexibilizações e adaptações curriculares,
serviços de apoio especializado realizado nas
classes comuns, extraordinariamente, classes
especiais em caráter transitório, além de condições para reflexão e elaboração teórica da
educação inclusiva.
Este documento oficial estabelece, ainda,
que o atendimento pode se dar, extraordinariamente, em escolas especiais públicas e privadas, em classes hospitalares e no domicílio.
Refere-se à responsabilidade dos sistemas pú165
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blicos de ensino pela garantia do atendimento
Para o autor (2001), mesmo as licenciaturas,
às necessidades educacionais especiais de responsáveis pela formação dos professores
seus alunos, observados os princípios da edu- para as quatro últimas séries do ensino fundacação inclusiva.
mental e para o ensino médio, na maior parte
das vezes foram encarados como apêndices
Dessa forma, o desafio da educação brasi- dos cursos de pedagogia. Deve ser fonte de
leira é a implementação da política de inclu- preocupação dos cursos de formação de prosão educacional de promoção do acesso e da fessores a ênfase na aprendizagem de todo e
qualidade do atendimento, com a organização qualquer aluno, independente de suas diferendas escolas de modo que atendam a todos os ças na indissociabilidade da teoria e da prátialunos sem nenhum tipo de discriminação, es- ca, contemplando compulsoriamente o “saber”
colas que valorizem as diferenças como fator e o “saber fazer”, ou seja, a articulação entre a
de enriquecimento do processo educacional, teoria e a prática.
transpondo barreiras para a aprendizagem e a
participação com igualdade de oportunidades.
Nesta concepção, o professor precisa saber
que todos os seus alunos deverão participar
A transformação das escolas para que se coletivamente da construção de um saber lepromova à inclusão de alunos com necessida- vando em conta as suas necessidades, mas
des educacionais especiais significa uma mu- possibilitando-lhes oportunidades para transdança na gestão da educação. Outro foco de formar-se em sujeitos construtores de seu próatenção das políticas públicas educacionais, prio futuro.
na perspectiva da inclusão educacional se refere à defesa dos direitos das pessoas com dePor outro lado, os cursos de formação de proficiência, dando visibilidade para a situação de fessores e especialistas que pretendem atuar
exclusão que se quer eliminar. Estes avanços na educação de crianças e adolescentes com
refletem uma nova visão das políticas públicas necessidades educacionais especiais frente
quanto ao direito à educação que começa a às novas perspectivas da educação inclusiva,
transpor as concepções tradicionais, alterando uma escola onde a diferença está presente, dea visão sobre a educação das pessoas com verão, oferecer a estes profissionais subsídios
deficiência, proporcionando uma mudança na técnicos e conhecimentos teóricos suficientes
formação dos professores e um planejamento para que possam definir suas ações, de forma
que objetive uma educação inclusiva de quali- condizente com sua opção de trabalho (MONdade.
TOAN, 2001).

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Sob este prisma, a formação profissional
deve ter como eixo condutor uma formação
básica voltada para a indissociabilidade da teoria e prática, o princípio de educação para
todos e a formação específica que atenda às
peculiaridades de uma determinada categoria
de necessidades do alunado.

Segundo Montoan (2001), o foco da formação do professor é o desenvolvimento de suas
competências, bem como sua adequação a
todo tipo de problema encontrado em sala de
aula. Faculdades e Centros de Educação, desde a década de 30, deram pouca ênfase à forO autor (2001) ressalta que, ao mesmo
mação docente, centrando suas atenções na
formação do pedagogo ou dos especialistas tempo em que os princípios norteadores da
educação inclusiva (o direito de todas as crianem Educação.
ças à educação, o respeito às necessidades
educativas às escolas comuns e a importância
de uma pedagogia centrada na criança, etc)
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exigem dos professores e especialistas uma
formação com ênfase não no possível déficit
do aluno, mas fundamentalmente, valorizando
suas potencialidades e capacidades. E mais,
que os profissionais tenham consciência e instrumental teórico que lhes permitam refletir e
analisar o contexto escolar em seu conjunto
de forma que possa contribuir efetivamente na
busca de soluções, visando o aprimoramento
dos processos de escolarização, objetivando
uma efetiva diminuição da exclusão escolar.
Considera-se que todos os professores devem
ser levado a assumirem a responsabilidade na
formação dos propósitos e condições de sucesso de todos os alunos.
Já na visão de Freire (1995), é imperioso que
todos os professores trabalhem com uma visão pedagógica centrada no aluno e na concepção de que o mundo que se tem pode e
deve ser transformado e reinventado. Para Paulo Freire (1995) “é importante que os professores tenham em mente que a educação não
é responsável pela transformação da sociedade, mas precisam ter clareza do papel que ela
representa neste processo de transformação”,
desenvolvendo com seus alunos uma proposta pedagógica que os leve a apropriarem-se
dos conteúdos historicamente construídos de
forma crítica e reflexiva.
Acredita-se assim, na importância do desenvolvimento de uma teoria crítica de educação
de cidadania para a preparação dos profissionais. Uma vez que a escola deve ser entendida
como um espaço para as transformações, a
colaboração mútua e para a criatividade. Assim, para atender as exigências de uma educação inclusiva, são necessários que os cursos
de formação de professores repensem e as naturezas de seus currículos, suas práticas, tendo
como meta fundamental o ser humano que se
deseja formar (FREIRE, 1995).
Para o autor (1995), faz-se necessário registrar que estas mudanças não podem ser isoladas, devem estar integradas ao núcleo de uma
política educacional, cujo objetivo seja alcançar

a verdadeira democracia através da emancipação de todos os homens, consequentemente
uma educação para a crítica, para a transformação e para a resistência. A preocupação
dos educadores para atender às necessidades
especiais tem uma dimensão coletiva que se
traduz e se concretiza no desenvolvimento do
trabalho pedagógico criando um movimento de
tomada de decisões, de estabelecimento de
metas acerca dos processos constitutivos da
ação educadora.
Esta dinâmica permite diagnosticar os avanços e dificuldades na implementação do projeto político-pedagógico, expressão de uma
construção coletiva. É necessário romper com
a lógica da transmissão, assimilação e reprodução do saber, repensando o mito da especialização propondo uma nova formação que
busque, segundo Montoan:
[...] aprimorar o que o professor já aprendeu
em sua formação inicial, ora fazendo-o tomar
consciência de suas limitações, de seus talentos e competências, ora suplementando esse
saber pedagógico com outros, mais específicos, como o sistema braille, as técnicas de
comunicação e de mobilidade alternativa/aumentativa, ora aperfeiçoando a sua maneira de
ensinar os conteúdos curriculares, ora levando-o a refletir sobre as áreas do conhecimento,
as tendências da sociedade contemporânea,
ora fazendo-o provar de tudo isso, ao aprender
a trabalhar com as tecnologias da educação,
com o bilinguismo nas salas de aula para ouvintes surdos ( MONTOAN, 2001, P. 68)
As manifestações das diferentes dimensões
formuladoras do ser humano articulam diversos saberes, experiências tanto dos alunos
quanto dos professores, currículo, produção de
conhecimento e diversidade cultural. Portanto,
a formação é um processo de construção de
identidades profissionais com base nas experiências pessoais, sociais e culturais. A formação
dos educadores deve, portanto, romper com
a polaridade entre educação comum e especial, tendo como referência a diversidade dos
alunos e o aprendizado sugerido pela inclusão
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escolar. Escola inclusiva exige nova estrutura e
consequentemente competências adequadas.
A formação em serviço deve ir além das condições objetivas e instrumentalizar a prática
pedagógica, buscando experiências concretas
e situações vivenciadas, visando transformar
uma escola comum em uma escola inclusiva.
Há aí uma ligação entre o que os professores
aprendem e o que colocam em prática em sala
de aula. Montoan afirma que:
Na formação em serviço, os professores reagem inicialmente à metodologia adotada, porque estão habituados a aprender de maneira
fragmentada e essencialmente instrucional.
Eles esperam uma preparação para ensinar os
alunos com deficiência e/ou dificuldades de
aprendizagem e problemas de indisciplina, ou
melhor, uma formação que lhes permita aplicar
esquemas de trabalho pedagógico predefinido
às suas salas de aula, garantindo-lhes a solução dos problemas que presumem encontrar
nas escolas ditas inclusivas. Grande parte desses profissionais concebe a formação como
sendo mais um curso de extensão, de especialização, com uma terminalidade e um certificado que convalida a capacidade de ser um
professor inclusivo (MANTOAN, 2004, p.79).
O que se coloca não é uma visão simples do
que vem a ser um professor qualificado para o
ensino inclusivo, mas uma idéia distorcida do
que é formação em serviço. Mais uma vez, a
imperícia de concepções muda o fim de ações
que precisam ser realizadas, o mais rápido
possível e com objetivos bem claros. Assim,
é importante que o professor deixe de falar, e
mais ainda de pensar, em formas estigmatizadas de atuação. Principalmente aquelas que
levem o aluno a se sentir humilhado e desvalorizado. Torna-se necessário que o preparo do
professor alcance um nível mais profundo, buscando instrumentos que promovam construção
interferindo na própria produção de saberes do
professor.

Dessa forma, qualquer professor ou aluno,
não consegue aprender no vazio. Por isso,
toda proposta de capacitação deve balizar-se
do saber que os profissionais já acumularam,
de suas práticas e experiências ao candidatar-se ao trabalho inclusivo. Montoan relata:
O sucesso dessa proposta de formação nas
escolas aponta como indicadores: o reconhecimento e a valorização das diferenças, como
elemento enriquecedor do processo ensino-aprendizagem: professores conscientes do
modo como atuam, para promover a aprendizagem de todos os alunos; cooperação entre
os implicados no processo educativo, dentro e
fora da escola; valorização do processo sobre
o produto da aprendizagem; e enfoques curriculares, metodológicos e estratégias pedagógicas que possibilitam a construção coletiva do
conhecimento (MANTOAN, 2004, p.89).
Inclusiva total e irrestrita é uma oportunidade que a escola atribui aos alunos com deficiência, buscando sempre “o que” e “como”
ensinar de forma que os alunos não sintam penalizados pela repetência, evasão, discriminação e exclusão. Na perspectiva de que
“o especial da educação” seja a intenção de
melhorar a qualidade do ensino das escolas,
atingindo todos os alunos que fracassam em
sala de aula. Assim pode-se vislumbrar um futuro diferente para “pessoas com deficiência” e
para “os comuns”, na escola.

INCLUSÃO, ACREDITAR E FAZER
ACONTECER
Segundo o CNE (BRASIL, 2001), a inclusão
é uma situação inovadora, cujo sentido tem recebido inúmeras conotações e o movimento
gerou polêmica para os diversos segmentos
educacionais, sociais e profissionais. A priori
entendia-se por inclusão possibilitar que o aluno portador de deficiência frequentar escola
regular, promovendo – se as adaptações que
se fizessem necessárias para que os alunos
com deficiência pudessem frequentar aulas em
escolas de ensino regular.
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Segundo este documento oficial, esta ação
inovadora não tem necessariamente o sentido
do incomum. As grandes inovações não estão
muitas vezes no óbvio, no comum, no que é
fácil de compreender, mas no que precisa ser
revelado, para que possa ser entendido por todos e assimilado com naturalidade. Sendo o
princípio da democracia na educação, direito
de todos, pois é realmente nas escolas que
se especializam no atendimento de todos os
alunos, sem restrição. A inclusão como fundamento de um ensino de qualidade para todos
os alunos requerem da escola novo posicionamento e uma exigência a mais para que os
métodos e técnicas sejam mais modernos, o
que demonstra a necessidade de os professores repensarem e renovarem suas práticas
pedagógicas num esforço de mudança de postura e reestruturação das condições atuais das
nossas escolas (CNE/ BRASIL, 2001).
nesta concepção, a política de inclusão dos
alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino
não consiste apenas na permanência física
desses alunos junto aos demais educandos,
mas representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como desenvolver o
potencial dessas, respeitando suas diferenças
e atendendo suas necessidades.
Assim fica claro que o que se pretende oferecer a todos os alunos, não é só o ser ingresso
nas escolas, mas uma educação de qualidade.
Visto desta maneira a sociedade tornar-se-á
eficaz para garantir a dignidade de uma pessoa humana o que resultará na edificação de
uma sociedade democrática, solidária, firmada
nos princípios de justiças.
A “inclusão, portanto, vai muito além da matrícula na classe comum, de todos os alunos
com necessidades especiais, ignorando suas
necessidades especiais, mas significa dar ao
professor e à escola o suporte necessário à
sua ação pedagógica” (SEESP /MEC). Suporte
este que tem por objetivo principal, tornar possível e sustentar a inclusão do aluno no siste-

ma educacional garantindo seu crescimento e
efetiva aprendizagem com sucesso.
O ponto principal da educação inclusiva é a
aceitação da diversidade, procurando evitar os
preconceitos. O respeito e a valorização das diferenças dos alunos sugerem que a educação
redimensione sua responsabilidade na construção de relações, acionando os profissionais
numa discussão ampla, reflexões e estudos sobre a importância e a necessidade de inclusão
no processo escolar. Muito mais que educar o
aluno na escola, deve ser preocupação desta,
as condições para que possa ser agente construtor de sua própria história e cidadão capaz
de interferir na realidade social.
É para esta diversidade representada no alunado, que hoje, a educação se encontra frente
ao grande desafio de criar situações educativas que promovam o desenvolvimento para a
participação ativa na vida social, no campo do
trabalho acadêmico. Isto constitui o verdadeiro
processo de inclusão escolar. Daí acreditar-se
nas escolas inclusivas. Elas se tornam inclusivas porque recebem os alunos que apresentam uma diversidade de traços e peculiaridades, sem impor-lhes condição, questionar sua
capacidade de adaptação, de aprendizagem
ou de executar tarefas, fazendo da educação
um rio de águas mansas onde os alunos não
correm o risco de se afundarem. Onde os alunos que correm o risco de se afastarem da
turma por causa de déficits temporários são
resgatados com a renovação das práticas e a
coragem de enfrentar os desafios da inclusão
(BRASIL, 2001).

FAMÍLIA, ESCOLA, SOCIEDADE E
PRECONCEITO
De acordo com os estudos de Canevaro
(1984). É natural ter preconceito. O preconceito faz parte da natureza humana, desde o
início dos tempos. O homem desconfia e tem
medo de tudo o que é diferente. O outro inspira receio, temos insegurança; daí para adotar
atitudes defensivas e de ataque é um passo. A
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lista dos pontos de divergência é grande, mas,
no fundo, o ponto essencial reside na diferença
entre Eu e o Outro. Aí se estabelecem o julgamento ou opinião formada sem se levar em
conta os fatos que conteste. Antecipadamente
se constrói um rótulo e ao mesmo tempo os
mecanismos de exclusão do diferente.

nóstico e a atuação para possibilidades e os
recursos que a pessoa com deficiência tem.
Ao mesmo, as famílias mudam seu referencial
quanto à convivência e atendimento aos deficientes, que antes era de rejeição e superproteção, para um relacionamento igualitário que
reconhece a capacidade escondida por detrás
da deficiência, deixando que eles se descuPara o autor (1984), a rotina das relações bram e façam fluir suas potencialidades consociais nos leva, mais ou menos consciente- fiando e dando-lhes liberdade de ação.
mente, a classificar as pessoas de acordo com
uma escala de valores a priori, como resultante
A partir do reconhecimento e aceitação dos
da nossa educação e das nossas referências nossos preconceitos e da desconfiança exisculturais. Os critérios desta classificação são tente em cada um de nós, fica mais fácil mudar
variados e prevalecem tanto para a família e o comportamento e aceitar que o objeto despara a escola, como para a sociedade como tes sentimentos seja uma pessoa igual a todas
um todo.
as outras, ou seja, começa-se a identificar os
pontos comuns entre os seres humanos e não
Muitas vezes a segregação começa a partir mais acentuar as diferenças. Pode-se então,
da colocação de rótulos ou de etiquetas nas identificar o que une a todos e constatar que
pessoas, principalmente nas pessoas com de- todos são pessoas cuja diversidade indica rificiência, do tipo não vai entender, não pode fa- queza de situações e possibilidades de interzer tal movimento, não vai conseguir realizar tal câmbio, de vivência e de aprendizagem (CAtarefa. Estas etiquetas têm consequência sobre NEVARO, 984).
as formas como estas pessoas são aceitas no
seu meio de convívio e não permitem que ela
INCLUSÃO A SER REALIZADA
se exprime e se mostre capaz.
Para Abranches (2000), com a abertura ao
A ênfase recai sobre a incapacidade, sobre acolhimento, as escolas têm um acolhimento
a deficiência e não sobre a eficiência, a capaci- incondicional ao ser humano. Reconhece a
dade, a possibilidade. É preciso banir da socie- igualdade de direitos à educação. Independendade, da escola e das famílias o fantasma do te da sua “performance” particular, o aluno é
preconceito. A realidade é natural e diversa: nós bem-vindo à escola que tem esse ideário. Um
não somos fisicamente, todos iguais. Canevaro ambiente educacional aberto à diferença traba(1984 p.47) relata que: “uma criança deficien- lha com o princípio de que a única igualdade
te não é respeitada se for abandonada à sua entre as pessoas é a diferença entre elas sendeficiência, do mesmo modo que não é respei- do este o que nos afirma como seres particulatado se negar a realidade da sua deficiência”. res e originais. Ou seja, a pluralidade pessoal
Assim, é respeitada se a sua identidade, a sua é o senso comum. Um princípio fundamental,
originalidade, da qual a deficiência também faz na escola inclusiva, é a igualdade de valor, que
parte, for favorecida e quase provocada, isto é, se diferencia do princípio liberal que defende a
se ela for levada a desenvolver-se. Tal é a atitu- igualdade de oportunidades.
de realista ativa, em situação e em relação. Se
for o contrário, temos o realismo inerte.
A escola aberta à diferença é da ordem do indeterminado, do imprevisível, do local, do parPara o autor (1984), esta postura começa a ticular. Trata-se de uma escola para um aluno
ser alterada e os profissionais, principalmente sujeito constituída em uma trama histórica, de
na área da educação estão voltando o diag- múltiplos elementos e condições que se articu170
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lam e se modificam conforme as possibilidades. O desenvolvimento individual é resultante
da interação do sujeito com o meio e não com o
estabelecimento de padrões a prioridade.Sendo assim a escola inclusiva recusa as técnicas
de avaliação global, por conhecer o desenvolvimento e a aprendizagem como um processo
particular e não como produtos (ABRANCHES,
2000).
Esses processos ocorrem por meio de saltos qualitativos, mediante os desequilíbrios e
as condições proporcionais pela riqueza da heterogeneidade. Mais do que nunca, a inclusão
precisa ser consciente e responsável. O processo de inclusão desses alunos, no currículo
regular, atravessa estágios normais. No início,
havia um sentimento de pena em relação aos
deficientes visuais: às vezes os colegas e, também professores procuravam fazer as coisas
por eles, numa atitude de superproteção. Hoje,
já acreditam em suas capacidades e o primeiro
passo para que as crianças passem a considerar os deficientes, tão capazes quanto qualquer
outra pessoa, é da professora. Se ela exigir deles tanto quanto dos outros, os colegas também agirão assim (ABRANCHES, 2000).
De acordo com o autora (2000), pode-se dizer que a inclusão, quando já aceita pelo professor, possui resultados muito positivos. Nas
classes, onde o professor, ainda não está totalmente imbuído do espírito de inclusão, os resultados são mais lentos. Não existe uma fórmula
pronta. Busca-se um caminho e, com certeza,
nesta busca haverá acertos e erros, o mais importante, no entanto, é que o profissional goste
muito de seu trabalho e esteja sempre pronto a
buscar novas formas de ensinar, capacitado e,
além disso, que esteja consciente de que cada
aluno é um ser humano diferente, seja um portador de necessidades ou não.

A CONSTRUÇÃO DE UMA ATUAÇÃO
PEDAGÓGICA INCLUSIVA
Baseando-se na teoria de Foucault (1998),
uma proposta de inclusão do deficiente na escola regular, implica em revisão criteriosa de
conceitos e consequentemente de postura pedagógica. Um breve retrocesso histórico do
movimento inclusivo aponta para uma abertura
que mostra uma ruptura da continuidade histórica do contexto escolar, para que sejam inseridas mudanças nos conceitos e concepções de
pessoa humana e de práticas que devem ser
aplicadas em determinadas condições, que começam a desvendar um novo “regime” no discurso do saber: Foucault (1998) enfatiza que:
O importante de tais mudanças não é se serão rápidas ou de grande amplitude, ou melhor, esta rapidez e esta amplitude são apenas o sinal de outras coisas: uma modificação
nas regras de formação de enunciados que
são aceitos como cientificamente verdadeiros
(FOUCAULT, 1998, pág 4).
O movimento da educação inclusiva inicia
novidades, entre as quais, a concepção de escola de ensino, aberta incondicionalmente às
diferenças que compõem os perfis do ser humano e a escola vista como sistema aberto,
onde a heterogeneidade de disposições humanas requer nova visão, nova abordagem na organização da instituição escolar.
Um princípio fundamental, na escola inclusiva é a atuação pedagógica firmada na igualdade de valores, que se diferencia do princípio
liberal que defende a igualdade de oportunidade igualdade de valor apoia-se em resignificação do conceito de “deficiência” que é fundamental na proposta de “educação para todos”
como pressupõe a educação inclusiva, dada
a prerrogativa de que o ser humano deve ser
valorizado por sua própria condição e não por
sua eficiência. Afinal, todos apresentam uma
porcentagem de anormalidade. “A inclusão escolar de pessoas com deficiência é compreendida como parte de um contexto amplo de reivindicações sociais, que englobam a exclusão
de todas as minorias” (MONTOAN, 1999, p. 9).
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Para reverter este quadro de exclusão é necessário que sejam repensadas as propostas
pedagógicas que hoje se apoiam em conceitos
universais, o sujeito com uma identidade histórica, descontextualizada e particularizada. Atuações pedagógicas, voltadas para os ideais de
uma escola inclusiva, não se constrói da noite para o dia. É um processo de reelaboração
do docente, um exercício constante e infinito
(MONTOAN, 1999).

para a inclusão natural e consciente que possibilite a oportunidade de tornar-se igual à partir
da ressignificação de conceitos de deficiência
com uma visão mais ampla deste contexto, tendo como parâmetro a certeza de que a pessoa
com deficiência têm valores iguais aos tidos
como normais, apresentam todo um potencial
de concentração, de aprendizagem e trabalho
que os colocam em pé de igualdade com estes (ARANHA, 1988)

Para o autor (1999), o professor necessita
ser um “construtor de vínculos positivos”, o que
exige um olhar diferente para a prática educativa. A partir de vínculos construídos, é possível
perceber, através de sinalizações dos alunos,
como o propósito da comunicação pedagogicamente estabelecida está acontecendo na
sala de aula, sendo possível desenvolver uma
atuação pedagógica mais eficiente que permita analisar a relação professor/aluno em três
dimensões: mente, corpo e mundo exterior que
se completam considerando a dimensão mais
importante: a humana, ou seja, o ser humano
em sua totalidade, com uma ótica direcionada
para cada sujeito, individualmente.

Esta visão (1988), nos seres humanos, os
valores são diferentes tanto nas pessoas com
deficiência como nos demais. A partir deste
contexto na construção de uma atuação pedagógica voltada para o atendimento ao deficiente buscar-se-á incorporar ações que promovam
a igualdade de oportunidades na formação de
uma aprendizagem eficiente que promova a
formação de uma identidade sem preconceitos, na qual o universo é o limite para a apreensão de conhecimentos que a inteligência
humana pode conquistar. Uma vez que a deficiência não se direciona a todos os campos
da mente e da psicologia do educando, não é
também entrave que cause sua segregação ou
exclusão.

Se o professor não tiver conhecimento para
saber lidar com as diversas situações com as
quais depara no processo educacional, correrá o risco de, sem desejar, construir vínculos
negativos com o aluno, com a matéria e até
mesmo com a sociedade. Mas o que significa o termo indicador? No dicionário Aurélio
(2000 p. 384) encontra-se a seguinte definição
“é tudo que indica”. A partir desta definição
compreende-se que estes indicadores são as
mobilizações e transformações do sujeito que
está envolvido com o processo de desenvolvimento e aprendizado.
Um indicador básico que permeia todos os
outros e a observação é a disposição de construir uma prática educativa que possibilite olhar,
ver, ouvir e escutar somado com o pensar sem
julgar, sentir para agir configurando uma atuação suficientemente boa do professor que almeja construir uma prática pedagógica voltada

Os indicadores pedagógicos voltados para a
educação inclusiva apontam para uma pedagogia igualitária, construtiva, formadora de cidadãos conscientes, vislumbrando a importância do ser humano em sua essência, lapidando
suas capacidades, formando competências
sem, jamais, se prender às limitações, buscando sempre o sucesso de todos aqueles que
fazem parte do processo pedagógico inclusivo.
A educação inclusiva nos mostra a necessidade de o professor estar preparado para
respeitar e aceitar as diferenças, buscando
estratégias que tornem produtivo seu trabalho voltado para a diversidade, preparando-se
sempre para aceitar as situações novas do seu
dia-a-dia. É de suma importância, investir na
formação do professor, pois isto, trará o suporte necessário para desmistificar os preconceitos, abrindo uma visão mais justa, consciente,
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crítica tornando-o comprometido com o pro- sua vida num processo de avaliação, com
cesso inclusivo (COLL, 2004).
olhar de inclusão, procura-se saber o quanto à
criança foi capaz de acrescentar em seus coSe quer que as mudanças se processem em nhecimentos e não medir o quanto conseguiu
nossas escolas, é necessário que se tenha em memorizar. Mesmo porque, não se pode camimente que a mudança da história da nossa edu- nhar sobre os trilhos do ensino tradicional, pois
cação tem também como indicador importante hoje a visão é outra. Busca-se a compreensão
a construção de novas visões que conduzam e a aplicação prática dos conceitos ensinados,
à construção de uma nova prática pedagógi- na vida, ou seja, lá fora da escola. Numa escoca. O professor é o artífice, no contexto das la inclusiva, vê-se a avaliação como um esforço
relações em que vive, para construir o saber. É para ir além das limitações e não a comparaum produto histórico e também um ator. Outro ção com os demais (GUIMARÃES, 2002).
indicador a se avaliar é a construção de um
projeto pedagógico partindo de uma reflexão
A construção de uma educação verdadeiraprofunda acerca dos motivos de repetência, mente inclusiva é lenta e difícil, propõem um
indisciplina que causam o insucesso escolar. rompimento com culturas já arraigadas. Muita
Um projeto que seja capaz de contemplar a gente ainda acredita que o melhor é excluir,
cultura, a história e as experiências anteriores manter as crianças em instituições especializados alunos. Muitas escolas diversificam o pro- das que ministram um ensino adaptado, por
grama, mas esperam que no final todos os alu- ter todas as crianças com necessidades espenos alcancem os mesmos resultados. Os alu- ciais. Mas já houve um avanço. Hoje, todos já
nos precisam ter liberdade para aprender do reconhecem que elas têm direito de ir para a
seu modo, de acordo com suas limitações. E escola de ensino regular (GUIMARÃES, 2002).
isto vale tanto para os alunos de necessidades
educacionais especiais ou não (COLL, 2004).
Agora, é continuar o trabalho de conscientização de que uma sociedade justa que ofereça
É necessário também repensar os proces- oportunidades para todos, sem qualquer tipo
sos de avaliação. Que seja uma avaliação pla- de exclusão ou discriminação, começa na esnejada para todos, de forma que o aluno seja cola, mas é responsabilidade de toda a sociecapaz de analisar seu progresso de forma crí- dade. O reconhecimento de que a formação de
tica e autônoma, permitindo que o aluno diga valores, não é privilégio de alguns, mas uma
o que aprendeu, o quanto cresceu e de que possibilidade de todos, deficientes ou não,
maneira o conhecimento adquirido modificou deve ser tanto da escola como de todos que
estão inseridos na sociedade. Só assim teremos escolas inclusivas dentro de uma sociedade também inclusiva (GUIMARÃES, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo estudos apresentados neste artigo, a inclusão, numa sociedade de excluídos, passa
a ser aspecto importante para que se processe a democracia. A Constituição Brasileira estabelece que haja igualdade de direitos e deveres e a oportunidade de exercê-la plenamente
configura a cidadania. A inclusão é um programa de educação que objetiva assegurar a todos,
indistintamente, educação de qualidade, através da inserção dos educandos com necessidades
educacionais especiais nas escolas de ensino regular desde o início de sua vida escolar.
É animador constatar que existe uma grande preocupação com a aprendizagem de todas as
crianças. Sabe-se que é um desafio para os profissionais, pois atender as necessidades tanto
dos alunos ditos normais como dos deficientes supõe dar um novo significado para a diversidade, com vistas a uma reestruturação do trabalho pedagógico para que se processe uma aprendizagem efetiva e inclusiva.
A partir do movimento de inclusão, o profissional tem buscado competências que facilitem a
convivência com os deficientes, superando os preconceitos em relação à minoria excluída. Tem
buscado sempre formas de adaptar–se às situações novas que aparecem no seu dia-a-dia. É indispensável uma revisão na formação dos profissionais para que saibam reconhecer e encontrar
caminhos para atender a todos, com deficiência ou não.
No decorrer deste trabalho pôde-se perceber que sob o ponto de vista legal, educacional,
político e filosófico, o direito à educação inclusiva está garantido, mas na prática o discurso se
diferencia. O que ocorre neste processo é a criação de fundamentos legais inclusivos que são
propostos para a escola mesmo que esta ainda não tenha a estrutura física necessária para que
possa se processar a integração dos educandos com necessidades educacionais especiais, e
os profissionais, aos quais foi a atribuída a tarefa de educar esses alunos careçam de preparos
especializados para tal.
A comunidade participa de forma aleatória, passiva, exercendo na maioria das vezes um papel que compete às autoridades educacionais, ou seja, agindo como fiscais da ação educativa
tanto da escola quanto dos profissionais, cobrando o desenvolvimento de ações que estão
além da estrutura da escola e do preparo dos profissionais. Foi perceptível a importância de se
reconhecer a potencialidade que se descobre nos educandos com necessidades educacionais
especiais, apesar das dificuldades. Os educadores, calcados na valorização dessas potencialidades têm conseguido grandes progressos na alfabetização e socialização destes alunos tendo
como diretriz as limitações escolares e à partir de currículos e processos avaliativos igualitários
para todos.
No entanto, não basta mudar a imagem que a sociedade tem da pessoa com deficiência. É preciso reconhecer que o espaço social não
está organizado só para alguns e ainda que é preciso trabalhar pela
igualdade, pelo reconhecimento de valores pensando numa sociedade melhor não só para esse grupo, mas uma sociedade que sendo
inclusiva, seja melhor para todos.
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A IMPORTÂNCIA DA OPERACIONALIZAÇÃO
DO RAADI I - PARA SUBSIDIAR O TRABALHO
DO PROFESSOR DO ALUNO COM D.I

RESUMO: O RAADI I (Referencial sobre Avaliação de Aprendizagem na Área de Deficiência Intelectual) é um referencial que foi desenvolvido pela prefeitura de São Paulo por meio da Diretoria de Orientação Técnica - Educação Especial e especialistas em Deficiência Intelectual dos
Centros de Formação e Acompanhamento à inclusão - CEFAI. O objetivo desse material é
subsidiar o trabalho docente na Educação especial. Tal material é rico, porém, pouco utilizado.
Neste trabalho, busca-se avaliar o conhecimento dos docentes sobre Deficiência intelectual,
bem como o conhecimento do material criado e estruturado por especialistas da PMSP. A
educação especial é uma realidade, os alunos estão inseridos no contexto escolar e faz-se
necessário criar meios para o avanço na aprendizagem.

Palavras-chave: Educação; Especial; RAADI; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

avaliação pedagógica em sala de aula, é um processo recorrente nos estudos da
educação. Uma das maiores inquietudes do corpo docente é saber se os seus alunos
estão realmente aprendendo, e se não estão, qual é o melhor caminho para alcançar o
êxito desejado. Com a educação inclusiva não deve ser diferente, respaldados ou não por laudos médicos, os alunos com D.I. (deficiência intelectual) estão nas salas de aula, portanto, faz-se
necessário que a sua aprendizagem seja avaliada e acompanhada. Oliveira, 2002 ressalta que:
“A própria discussão sobre a operacionalização de uma educação inclusiva confere igualmente
um lugar de destaque à avaliação pedagógica e traz implicações importantes para a ação do
professor. Mais do que conhecer as patologias dos alunos e os limites de seu desenvolvimento,
o processo de inclusão enfatiza suas condições de aprendizagem e o seu nível de competência
curricular” (OLIVEIRA, 2002, p. 260-261).
A avaliação do processo de aprendizagem dos alunos com D.I (Deficiência Intelectual) é complexa, devido às especificidades de suas necessidades de desenvolvimento, e para orientar esse
trabalho a prefeitura de São Paulo, por meio da Diretoria de Orientação Técnica - Educação Especial e especialistas em Deficiência Intelectual dos Centros de Formação e Acompanhamento
a inclusão - CEFAI, desenvolveu o RAADI (Referencial sobre Avaliação de Aprendizagem na Área
de Deficiência Intelectual).
Para Oliveira e Campos (2005) um instrumento de avaliação deve informar o desenvolvimento
atual da criança, a forma como ela enfrenta determinadas situações de aprendizagem, os recursos e o processo que faz uso em determinada atividade. Conhecer o que ela é capaz de fazer,
mesmo que com a mediação de outros, permite a elaboração de estratégias de ensino próprias
e adequadas a cada aluno em particular. Com esse pensamento, o RAADI foi desenvolvido, buscando nortear o processo de acompanhamento da aprendizagem das crianças com Deficiência
Intelectual.
A grande questão que permeia esse estudo é determinar o conhecimento do corpo docente
sobre esse referencial, quantos de fato o conhecem, sabem quais são os seus objetivos? E se o
sabem, fazem uso deste como referencial para a continuação do trabalho?
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL –
CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS
PARA O TRABALHO PARA O
TRABALHO PEDAGÓGICO
CONSCIENTE

Dimensão I: Habilidades Intelectuais – concebida como capacidade geral de planejar,
raciocinar, solucionar problemas, exercer o
pensamento abstrato, compreender ideias
complexas, apresentar rapidez de aprendizagem e aprendizagem por meio da experiência;

Segundo a Associação Americana de IncaDimensão II: Comportamento Adaptativo
pacidades Intelectuais e do Desenvolvimento
– considerando-se o conjunto de habilidades
(AAIDD, 2006), antiga Associação Americana
práticas, sociais e conceituais, com o seguinte
de Deficiência Intelectual (AAMR), a deficiência
significado:
intelectual é uma incapacidade caracterizada
por uma limitação significativa no funcionamen• Conceituais: relacionada aos aspectos
to intelectual e no comportamento adaptativo,
acadêmicos, cognitivos e de comunicação;
expressa em habilidades conceituais, sociais
e práticas. Essa incapacidade origina-se antes
• Sociais: relacionadas à responsabidos 18 anos de idade. Para:
lidade, autoestima, habilidades interpessoais, credulidade e ingenuidade, observância de regras e leis.
A compreensão completa e exata da deficiência intelectual inclui perceber que tal condição se
refere a um estado particular de funcionamento, o
qual se inicia na infância e com muitas dimensões
e que, além disso, pode ser beneficiado por suportes individuais. Como modelos de funcionamento,
englobam-se os contextos e o ambiente dentro
do qual o indivíduo interage e exige aproximação
multidimensional, que reflete as suas interações
com o meio e os resultados dessas interações,
com respeito a independência, relacionamentos,
contribuições na sociedade, participação na escola e sociedade e cuidados pessoais (MILANEZ,
2011, p. 45).

Para The American Association - AAIDD
(2002), essa incapacidade está relacionada
a uma limitação pessoal que representa desvantagem substancial com respeito a interação
na sociedade. Porém, não devemos esquecer
que a condição da deficiência intelectual, por si
só, não deve ser determinante para o nível de
desenvolvimento que o indivíduo pode alcançar, é preciso verificar as especificidades do
aluno em questão, para que assim possamos
adequar as propostas educacionais. Segundo
o RAADI I, a deficiência intelectual apresenta
múltipla dimensionalidade, que, no sistema
conceitual de 2002, irá considerar cinco dimensões de análise:

• Práticas: exercício da autonomia – atividades de vida diária, ocupacionais e de
segurança pessoal.
Dimensão III: Participação, Interações, Papéis Sociais – que deverá considerar a participação do sujeito na vida comunitária – avaliação das interações sociais e dos papéis
vivenciado pelas pessoas.
Dimensão IV: Saúde - condições de saúde
física e mental – fatores etiológicos e de saúde
física e mental.
Dimensão V: Contextos – relacionado ao
ambiente sociocultural no qual a pessoa com
deficiência intelectual vive e como se dá o seu
funcionamento nestes contextos. Devem ser
considerados:
• O microssistema – ambiente social imediato - família e os que lhe são próximos;
• O mesossistema – a vizinhança, a comunidade e as organizações educacionais e
de apoio;
• O macrossistema – o contexto cultural,
a sociedade e os grupos populacionais
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Ainda segundo o RAADI, (2008, p. 18), as
estratégias de ensino devem considerar essa
multidimensionalidade, os diferentes contextos
e os níveis de apoio pedagógico que se farão
necessários para oferecer o suporte educacional para o pleno desenvolvimento desse aluno.
A deficiência intelectual não deve ser determinante no processo de ensino-aprendizagem do
aluno, o professor deve conhecer e valorizar as
criações e participações de seus alunos, como
ressalta OLIVEIRA, 2008:

A condição de deficiência intelectual não
pode nunca predeterminar qual será o limite de
desenvolvimento do indivíduo. A educação na
área da deficiência intelectual deve atender às
suas necessidades educacionais especiais sem
se desviar dos princípios básicos da educação
proposta às demais pessoas. Assim sendo, os
princípios inclusivistas apontam que elas devem
frequentar desde cedo a escola, a qual deve valorizar, sobretudo, os acertos da criança, trabalhando sobre suas potencialidades para vencer
as dificuldades (OLIVEIRA, 2009, p. 73-74).

1 - AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA NA
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Dentro dessa perspectiva educacional, o
professor tem a sua disposição o RAADI, que
quando preenchido corretamente, pode subsidiar o trabalho pedagógico, já que oferece ao
profissional novas possibilidades para a preparação de suas aulas e adequação das expectativas de aprendizagem, baseando-se na evolução ou regressão feita pelo aluno no decorrer
de seu ciclo educacional.
Para Padilha, a avaliação na área da deficiência intelectual deve nos permitir “conhecer as
possibilidades e limitações da pessoa com deficiência mental para, com ela, captar os indícios, os sinais que nos dá sobre seu processo
evolutivo e pelo qual ela se aproxima da resolução de suas dificuldades” (PADILHA, 2001,
p.177).
Segundo publicação para formação de professores do MEC, 2007:
A avaliação dos alunos com deficiência mental visa
ao conhecimento de seus avanços no entendimento
dos conteúdos curriculares durante o ano letivo de trabalho, seja ele organizado por série ou ciclos. O mesmo vale para os outros alunos da sua turma, para que
não sejam feridos os princípios da inclusão escolar. A
promoção automática, quando é exclusiva para alunos
com deficiência mental, constitui uma diferenciação
pela deficiência, o que caracteriza discriminação. Em
ambos os casos, o que interessa para que um novo
ano letivo se inicie é o quanto o aluno, com ou sem
deficiência, aprendeu no ano anterior, pois nenhum conhecimento é aprendido sem base no que se conheceu
antes (MEC, 2007, p. 19).

O professor deve conhecer o seu aluno, para
que possa oferecer-lhe o suporte eficiente denA afirmação acima, nos remete mais uma vez
tro da sala de aula regular, adequado as suas
a prática do registro para o acompanhamenexpectativas e suas práticas, a busca de consto da vida escolar do aluno, partindo de seus
tantes alternativas pedagógicas é parte inteconhecimentos adquiridos anteriormente para
grante do dia a dia do profissional:
a construção de um novo conhecimento, nada
disso é possível sem que tenhamos o registro
Também é preciso definir e documentar as necessidades específicas do aluno com deficiência intelectual, da vida escolar dessa criança. Ainda segundo
com base no referente curricular do ano ou ciclo em o RAADI, 2008, p. 32:
que está matriculado, relacionado aos: conteúdos e objetivos; procedimentos de ensino; avaliação e níveis de
apoio pedagógico especializado (RAADI, 2008, p.19).

Cabe à escola a preocupação em adequar os diferentes instrumentos de avaliação para que possa permitir
também a avaliação de alunos com deficiência intelectual, de modo a conhecer o que o aluno aprendeu, a
analisar as variáveis implícitas no processo de ensino e
aprendizagem. As estratégias de avaliação também de-
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aluno está inserido, quais as suas motivações
para aprender e quais os próximos passos devem ser trabalhados. Em alguns casos, quando há um maior comprometimento intelectual,
a avaliação não pode seguir os indicadores
curriculares, portanto volta-se o olhar para os
aspectos da percepção, motricidade, desenvolvimento verbal, memória e desenvolvimento
Portanto, não basta garantir a matrícula na socioafetivo.
sala regular, é preciso validar o processo de
desenvolvimento do indivíduo com Deficiência
O objetivo geral da elaboração de um Referencial sointelectual, certificando-se que o mesmo apren- bre Avaliação de Aprendizagem na área da Deficiência
da e expanda o seu campo de atuação na so- Intelectual – RAADI, é oferecer ao professor subsídios
ciedade.
e indicativos, com base nas Orientações Curriculares e

verão permitir avaliar as necessidades específicas dos
alunos com deficiência intelectual e os apoios necessários para que possa se garantir a sua aprendizagem,
com base nos objetivos educacionais, mesmo que com
adequações. Para que isto ocorra, é preciso utilizar melhor o diálogo e as observações realizadas no cotidiano
escolar (RAADI, 2008, p. 32).

REFERENCIAL SOBRE AVALIAÇÃO
DE APRENDIZAGEM NA ÁREA DA
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL - RAADI
O RAADI - I (Referencial sobre Avaliação de
Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual), é um método de avaliação utilizado desde
2008, do primeiro ao quinto ano, seu objetivo
é avaliar e acompanhar o desempenho escolar
de crianças com deficiência intelectual. O RAADI foi elaborado pela Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo (SME), por meio da
Diretoria de Orientação Técnica (DOT) - Educação Especial e especialistas em Deficiência
Intelectual dos Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI), nas diretorias
Regionais de Educação (DRE).

Expectativas de Aprendizagem do Ensino Fundamental
– ciclo I, para superar uma visão organicista da deficiência intelectual e buscar alternativas de avaliação
da aprendizagem a partir da base curricular do ensino
fundamental RAADI (2008, p. 50).

Dessa forma, o RAADI “passa a lidar com
diferentes indicadores que não apenas as condições individuais dos alunos, mas também, e
essencialmente suas possibilidades de acesso ao currículo e, ainda mais, as adequações
realizadas pelos sistemas de ensino, capazes
de serem propiciadoras de sua aprendizagem
e de seu desenvolvimento” (RAADI, 2008, p.
10).

O PREENCHIMENTO DO
REFERENCIAL SOBRE AVALIAÇÃO
DE APRENDIZAGEM NA ÁREA DA
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL - RAADI

Falarmos sobre inclusão do aluno com deficiência intelectual é também pautar a prática pedagógica nas escolas regulares, normalmente
O RAADI é composto de três áreas a serem
quando entramos no tema “avaliar”, estamos avaliadas pelos educadores (RAADI, 2008, p.
pautando o aluno sem deficiência intelectual, 51):
uma vez que ainda hoje é difícil avaliar a criança com deficiência intelectual, uma vez que
• Instituição Escolar: Análise da Necessidaessa não segue os “padrões de aprendizagem.
de de Adequações Específicas – esta parte consta da análise das seguintes dimenA proposta do RAADI é trabalhar com as exsões: a instituição escolar e a análise do
pectativas de aprendizagem do ano e do Ciclo
contexto de aprendizagem;
em que o aluno está matriculado, em alguns
• Áreas do desenvolvimento do aluno com
casos as expectativas foram adaptadas, estas
deficiência intelectual: aspectos da percepestão sinalizadas com um asterisco (*), em oução, motricidade, desenvolvimento verbal,
tros as expectativas do ano não sofreram almemória e desenvolvimento socioafetivo;
terações, já que espera-se que o aluno com
• Áreas curriculares do 1º ao 5º ano: a parD.I possa atingir aquela expectativa como os
tir das expectativas de aprendizagem geral
outros sem D.I.
e conta com os componentes curriculares
de Língua Portuguesa, Matemática, NatureO preenchimento correto do RAADI, permiza e Sociedade, Artes e Educação Física.
te ao professor observar o contexto em que o
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A Avaliação deve ser iniciada com o preenchimento descritivo do estudo de caso (Tabela 1), o
intuito é verificar as condições e as adequações necessárias para o atendimento às necessidades educacionais do aluno com DI.
Escola: _______________________________________
Nome do aluno: _______________________________________
Professor do aluno: _______________________________________
Equipe Avaliadora: _______________________________________
Data: ___/___/___
Tabela 1: Referencial sobre avaliação de aprendizagem na área da deficiência intelectual - RAADI
1-INSTITUIÇÃO ESCOLAR
ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESPECÍFICAS
Diálogo em horários coletivos para estudo de caso específico.
I - Conhecimento prévio sobre o aluno

Aspectos conhecidos pela
escola

O que a escola precisa saber

Informantes

II – Definição das necessidades específicas do aluno: recursos materiais e humanos
Recursos existentes na escola

Recursos a serem providenciados

Planejamento para a aquisição dos recursos necessários:
III – Definição do cronograma das ações
Informações complementares

Aquisição dos recursos

Fonte: Referencial sobre avaliação da aprendizagem de Alunos com Necessidades Especiais
(RAAANE, p. 56, 2008).

Tabela 2: Análise do contexto de aprendizagem.
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2- A AÇÃO PEDAGÓGICA:
ANÁLISE DO CONTEXTO DE APRENDIZAGEM
Diálogo em horários coletivos para estudo de caso específico.
I – A sala de aula
Aspectos facilitadores para o aluno
Aspectos críticos para o aluno

II – Os recursos de ensino e aprendizagem
Aspectos facilitadores para o aluno
Aspectos a serem modificados

III – As estratégias metodológicas
Aspectos facilitadores para o aluno
Aspectos a serem observados

Fonte: Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem de Alunos com Necessidades Especiais.
(RAAANE, p. 58, 2008).
Segundo o RAADI (2008, p. 52) Nesse segundo momento a proposta é que se proceda a avaliação do aluno,
considerando as áreas do desenvolvimento e do currículo, o que ocorrerá em diferentes momentos no decorrer do ano letivo (Tabela 3). Na etapa seguinte faz-se a análise do desenvolvimento e da aprendizagem:
Tabela 3: Análise do desenvolvimento de aprendizagem.
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3- O ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM
3.1. ÁREAS DO DESENVOLVIMENTO
Diálogo em horários coletivos para estudo de caso específico.
I – Percepção
2- Percepção Visual
1ª avaliação
2ª avaliação
3ª avaliação

1ª avaliação

2- Percepção Auditiva
2ª avaliação

3ª avaliação

1ª avaliação

3-Percepção Espacial Geral
2ª avaliação

3ª avaliação

II– Motricidade
1-Esquema Corporal
231ª avaliação

2ª avaliação

3ª avaliação

1ª avaliação

4- Coordenação grafo-manual
III- Desenvolvimento Verbal
2ª avaliação

3ª avaliação

1ª avaliação

1- Raciocínio Verbal
2ª avaliação

3ª avaliação

1ª avaliação

2-Fluência Verbal
2ª avaliação

3ª avaliação

IV- Áreas Mnemônicas
1- Memória Visual
1ª avaliação

2- Memória Verbal e Numérica
2ª avaliação

3ª avaliação

1ª avaliação

V- Desenvolvimento socioemocional
2ª avaliação

3ª avaliação

Fonte: Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem de Alunos com Necessidades Especiais (RAAANE, p.
60, 2008).
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A parte seguinte trata das áreas específicas
das expectativas curriculares em cada área do
conhecimento. Áreas curriculares do 1º ao 5º
ano: a partir das expectativas de aprendizagem
geral e conta com os componentes curriculares
de Língua Portuguesa, Matemática, Natureza e
Sociedade, Artes e Educação Física. Este não
demonstraremos aqui as tabelas específicas,
mas pode ser encontrada no RAADI, (2008, .
63-121).
No momento do preenchimento o professor
deve avaliar o cumprimento ou não das situações de aprendizagem das expectativas curriculares do aluno, não deseja-se que este crie
uma situação de avaliação, mas que avalie no
decorrer de suas aulas, utilizando-se de observação e registros cotidianos (diário de classe,
portfólio, cadernos, atividades realizadas; ou
não, etc.), para isso o professor deverá anotar
a condição do aluno em cada uma das expectativas, utilizando-se do seguinte código:
RS – realiza satisfatoriamente
RP – realiza parcialmente
CA – realiza com ajuda
NAG – conteúdo não apresentado ao grupo
NAA – conteúdo não apresentado ao aluno
NR – não realiza

dificações no número de amostras por Dre
analisada, visto que alguns não entregaram as
pesquisas, portanto o estudo foi realizado da
seguinte forma:
• 1 professor da DRE de São Matheus, Ciclo 2;
• 1 professor da DRE de São Miguel, Ciclo 1;
• 2 professores da DRE Penha, sendo 1 de Ciclo 1 e 1 do Ciclo 2;
• 2 professores de Guaianazes, sendo 1 de Ciclo 1 e 1 do Ciclo 2;
• 4 professores da DRE de Itaquera, sendo: 2
de Ciclo I e 2 do Ciclo 2;
Mesmo tratando-se do RAADI I, foram escolhidos professores de Ciclo 2 para que pudéssemos avaliar o nível de informações repassadas ao Ciclo seguinte, já que uma das
propostas do RAADI é acompanhar a vida escolar da criança, portanto nada mais natural
de que os professores do Ciclo 2 recebam e
compartilhem com seus pares as informações
contidas no RAADI I.

OS RESULTADOS DESSA PESQUISA
SERÃO APRESENTADOS POR MEIO DE
GRÁFICOS QUANTITATIVOS.
Materiais: Para realização foi utilizado um
questionário contendo 23 perguntas.

Com a análise correta desse documento preenchido, é possível que o professor avalie os
PROCEDIMENTO DE COLETA DE
pontos fortes e os fracos do aluno e trace noDADOS
vas estratégias de ensino. Ele também pode
avaliar as características individuais da crianPara realização desta pesquisa foram entreça, descobrindo assim qual a área que o aluno gues 2 questionários para os representantes
pode se destacar, mesmo quando precisa de de cada DRE. Após respondidos, os questioajuda para realizar a tarefa proposta.
nários foram analisados e os gráficos e tabelas gerados. Não foram entregues todos os
TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
questionários, dessa forma, fez-se necessária
a modificação da linha de análise de dados,
Participantes:
que não serão mais apresentados por Diretoria
Regional Educação (DRE), e sim por caráter
A proposta inicial deste estudo era analisar geral dos analisados.
10 professores (2 de cada DRE, sendo 1 de
ciclo I e 1 de ciclo II), distribuídos pelas DREs
de Itaquera, Guaianazes, São Miguel, São Mateus e Penha. Porém, foram necessárias mo185
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Dos pesquisados 4 professores compreendem a avaliação como processual, 5 como finalidade e 1 não respondeu à questão. Já na
Levantamento Bibliográfico: Março e Abril.
área da deficiência intelectual (Q.11), 7 comLeitura e Fichamento de Obras: Maio.
Coleta e Seleção de Dados (envio da pesqui- preendem como processual e 3 como finalidasas para os colegas de turma): Junho e Julho. de.
Revisão Bibliográfica: Agosto.
Na questão 12 (Q. 12 - Instrumentos de avaAnálise do Material: Setembro.
liação para alunos sem DI) e 4.2.4, (InstrumenElaboração preliminar do Texto: Agosto.
Entrega ao Orientador: Outubro e Novembro. tos de avaliação para alunos com D.I) estão
Revisão e Redação Final: Outubro e Novem- analisados o que nos remetem os instrumentos
de avaliação utilizados pelos professores da
bro.
amostra. Finalidade: os instrumentos de avaliação são os formais, avalia-se somente provas
DOS CONHECIMENTOS SOBRE O
e exercícios de fixação; Processual: os instruRAADI - I
mentos de avaliação analisam todo o processo
Uma questão a ser discutida era quantos pro- de ensino aprendizagem, como portfólios, professores pesquisados já tiveram alunos com vas, evolução do aluno com base nele mesmo.

CRONOGRAMA

deficiência intelectual em sua sala de aula, e
DOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
quantos conhecem o RAADI - I, da amostra
DO RAADI - I
analisada, pode-se constatar que 9 professores já tiveram alunos com deficiência intelecNas questões Q. 19 e Q.22, foram analisatual e somente um ainda não teve. Desses 5
conhecem o RAADI e 5 desconhecem o docu- dos os conhecimentos dos professores sobre
do RAADI, quantos de fato tiveram oportunimento.
dade de conhecer os documentos nas formaDas questões 10 a 12, foi verificado como o ções coletivas de professores (JEIF) e quantos
professor encara o processo de avaliação dos o utilizam como um auxílio para a sua prática
alunos com ou sem deficiência intelectual, fo- educacional.
ram separados por suas categorias processual
Da amostra colhida, 7 professores tiveram a
e finalidade:
oportunidade de trabalhar com o RAADI em
Denomina-se processual: quando o proces- seus horários de formação, esse momento norso é valorizado também, ou seja, analisa-se malmente é propiciado pelo coordenador pedatodas as respostas do aluno, contando com gógico da U.E. (unidade escolar) em questão.
participação, verificação de avanços do aluno Dos professores da amostra acima, 8 consideram o RAADI como um instrumento que pode
e todos os tipos de registros utilizados.
auxiliá-los em sua prática pedagógica e 2 acreDenomina-se finalidade: quando o professor ditam que esse documento não acrescenta em
encara a avaliação somente como resultado nada na prática.
do processo de ensino-aprendizagem, ou seja,
valoriza-se apenas o produto final, sem contar
com o processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo foi concluído, observou-se que os professores foram apresentados ao material e
conhecem sua funcionalidade, porém, no cotidiano escolar - mesmo conhecendo a ferramenta-,
esta não é utilizada como norteadora do trabalho docente.
É necessário operacionalizar o RAADI, aproximar o professor do material, mostrando que não
se trata apenas de mais um documento a ser preenchido, mas de um norteador para o trabalho
com o aluno NEE.

187

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

REFERÊNCIAS

_________. Representações Sociais sobre Educação Especial e Deficiência: o ponto de vista
de alunos deficientes e professores especializados. Marília, 2002, 325 p. Tese (Doutorado em
Educação) – Faculdade de Filosofia e Ciências,
Universidade Estadual Paulista.
PADILHA, A. M. L. Práticas Pedagógicas na Educação Especial – a capacidade de significar o
mundo e a inserção cultural do deficiente mental. Campinas, SP: Autores Associados, 2001
SME/DOT, Referencial sobre Avaliação da
Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual/ Secretaria Municipal de Educação – São
Paulo: SME / DOT, 2008.

______. Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual. DisBRASIL, Atendimento Educacional especializaponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.
do: Deficiência Mental. Formação de professobr/Portals/1/Files/8930.pdf. Acesso em 15 Jan.
res à distância. SEESP/SEED/MEC. Brasília/DF
2019.
- 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.
br/seesp/arquivos/pdf/aee_dm.pdf>. Acesso
______. Referencial sobre avaliação da aprendiem 15 Jan. 2019;
zagem de Alunos com Necessidades Especiais.
Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.
OLIVEIRA, Anna Augusta Sampaio de. Repregov.br/Portals/1/Files/8898.pdf. Acesso em 15
sentações sociais sobre educação especial
Jan. 2019.
e deficiência: o ponto de vista de alunos deficientes e professores especializados. 2002,
p.260-261. 323 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia
e Ciências, 2002. Disponível em: <http://hdl.
handle.net/11449/102261>. Acesso em 19
Jan.2019.
________. CAMPOS, T.E. Avaliação em Educação Especial: o ponto de vista do professor de
alunos com deficiência. Estudos em Avaliação
Educacional. V.16, n.31, jan.\jun. 2005.
________. Estratégias para o ensino inclusivo
na área da deficiência intelectual: alguns apontamentos. In: MARQUEZINE, M. C.; MANZINI,
E. J.; BUSTO, R. M.; TANAKA, E. D. O.; FUJISAWA, D. S. (Org.). Políticas públicas e formação de recursos humanos em educação especial. Londrina: ABPEE, 2009. p.69-82.
188

Revista Revista
Educar FCE
- 29 ªFCE
Edição
Educar
- 29- Abril/2020
ª Edição - Abril/2020

ANDREIA VILAS BOAS VIEIRA
ZOCHER

Graduação em Matemática pela Universidade de
Santo Amaro – UNISA (2003); Graduado em Pedagogia
pela UNINOVE em (2013); Especialista em Gestão Escolar
pela Faculdade Mozarteum de São Paulo – FAMOSP (2016);
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Matemática na CEU EMEF Vila do Sol.

189

ª Edição
- Abril/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 29 -ª 29
Edição
- Abril/2020

APLICAÇÃO DE JOGOS NAS AULAS DE
MATEMÁTICA
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar a importância do uso de jogos nas aulas,
em destaque na disciplina de Matemática, de maneira resumida, abordando, em particular,
importantes teóricos que corroboram para esse tema e principalmente os possíveis desafios que esse material didático pode oferecer para que o processo de ensino-aprendizagem
do estudante em Matemática torna-se mais significativo e eficaz. Além disso, esse trabalho
também tem como propósito apresentar as diversas habilidades que poderão ser exploradas
no desenvolvimento das aulas, especialmente na Matemática. No entanto, é necessário que
o professor seja um mediador para que os estudantes possam avançar cada vez mais nesse
processo. Em seguida, foram abordados as possibilidades e os desafios que os jogos propõem
para as aulas de Matemática e principalmente as metodologias e as estratégias que o professor pode usar para elaborá-los. A metodologia mais destacada foi a de resolução de problemas
como a mais adequada para a aplicação do jogo em sala de aula. Posteriormente, elencou-se
a intervenção pedagógica do professor como fator importante nesse processo de aprender
Matemática com aplicação de jogos, a fim de, que o estudante possa fazer Matemática através da compreensão e da ludicidade. Por fim, a pesquisa realizada nos remete a aprimorar e a
renovar nossa prática pedagógica constantemente, com o intuito de aplicar os jogos nas aulas,
tornando-as mais interativas e dinâmicas.

Palavras-chave: Jogo; Ensino-Aprendizagem; Matemática, Recurso Metodológico; Conceitos
Matemáticos.
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INTRODUÇÃO

A

escolha do tema surgiu após deparar com as dificuldades que os estudantes tinham
diante de certos conteúdos matemáticos. Na tentativa de minimizar as dificuldades, comecei a pesquisar e elaborar recursos diferentes (jogos), que pudessem me auxiliar no
ensino destes conteúdos e oferecer aos estudantes maneiras diferentes de aprender Matemática.
Após algumas aplicações de jogos, observei as possibilidades que estes materiais apresentavam durante o desenvolvimento das aulas e como os estudantes se apropriaram desse recurso, demonstrando interesse maior pela aula. Diante dessas observações o interesse por jogos
aumentou ainda mais, e levou-me a estudar quais são suas contribuições para o ensino da
Matemática. É importante proporcionar aos estudantes momentos que possibilitem a eles o uso
de sua imaginação e que após o levantamento de hipóteses e a criação de estratégias diversificadas de resolução de problemas em jogo possam aprender os conceitos matemáticos.
Por fim, a utilização de jogos nas aulas de Matemática pode proporcionar situações lúdicas
de aprendizagem, e vão de encontro com as necessidades apresentadas pelos estudantes, uma
vez que, pode potencializar as habilidades, como, a observação, busca de suposições, a socialização, a criatividade, o desenvolvimento de estratégias, a fixação de conceitos matemáticos, a
tomada de decisões, a concentração, a organização e outros.
Estudos revelam que a aplicabilidade de jogos nas aulas de Matemática pode contribuir para
a melhoria do aprendizado dos alunos. A inserção de jogos nas aulas de Matemática pode proporcionar aos estudantes momentos lúdicos de aprendizagem. Tendo em vista que a dimensão
lúdica está associada à dimensão educativa do jogo, como propor e explorar os jogos para que
as aulas de Matemática tornam-se mais compreensivas e dinâmicas para o estudante?
Este trabalho tem a intenção de investigar se e como são apropriados os conceitos matemáticos e os possíveis resultados através da aplicação de jogos nas aulas. Além de apresentar alguns teóricos que corroboram sobre o uso de jogos para as aulas de Matemática, será também
elencado a importância do jogo no contexto educativo, principalmente nas aulas de matemática,
verificando as possíveis habilidades que poderão ser desenvolvidas com os jogos, fator fundamental que ajuda o estudante a compreender melhor os conceitos matemáticos e identificar as
possíveis possibilidades e desafios que devem ser refletidas e assumidas pelos professores ao
inserir os jogos na sala de aula de Matemática.
Este estudo tem como base a pesquisa bibliográfica para fundamentar a problemática aqui
levantada, fornecendo subsídios para construir um referencial teórico visando o exame do tema
“Aplicação de jogos nas aulas de Matemática” para melhor sedimentar as conclusões deste
trabalho. Esse referencial teórico está estruturado em um estudo investigativo que aponte a coleta de informações, a fim de, elaborar e apresentar uma pesquisa completa e coerente, bem
fundamentada.
A natureza deste estudo investigativo será qualitativa, sendo uma pesquisa centrada na eficácia de explorar jogos nas aulas de Matemática. Este trabalho está estruturado basicamente
nas obras de autores que abordam sobre o tema apresentado: jogo, brinquedo, brincadeira e
a educação de Tizuko Morchida Kishimoto, Jogando com a Matemática: números e operações
de Ana Ruth Starepravo, Jogos e Resolução de Problemas: Uma estratégia para as aulas de
Matemática de Júlia Borin; O Jogo e a Matemática no Contexto da Sala de Aula de Regina Célia
Grando; Jogos e Modelagem na Educação Matemática de Flávia Dias Ribeiro; Cadernos do Mathema – Jogos de Matemática de Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Patrícia Cândido; Os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Matemática.
Para a seleção desses materiais alguns critérios foram colocados em evidência, como, averiguar se o embasamento teórico das obras está de acordo com a proposta de trabalho a ser
pesquisado, verificar e analisar se a linguagem abordada é clara e objetiva e principalmente
verificar se atende o objetivo proposto da pesquisa.
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O JOGO NO CONTEXTO EDUCATIVO
A inserção de jogos na escola foi muitas vezes negligenciada por ser visto como uma atividade de descanso ou de passatempo. Embora
esta situação possa ter lugar em algum momento, não é essa a ideia de ludicidade sobre
o qual está sendo organizado este trabalho,
porque essa linha de pensamento tira a possibilidade de um trabalho rico, que estimula as
aprendizagens e o desenvolvimento de várias
habilidades.

O jogo como promotor da aprendizagem e do
desenvolvimento passa a ser considerado nas
práticas escolares como importante aliado para
o ensino, já que colocar o aluno diante de situações de jogo pode uma boa estratégia para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem veiculados na escola, além de poder estar promovendo
o desenvolvimento de novas estruturas cognitivas
(KISHIMOTO, 2001, p.80).

Percebe-se um envolvimento maior dos alunos em atividades lúdicas, relacionadas a jogos e brincadeiras. Tais jogos e brincadeiras
podem ocupar um lugar especial para os alunos no desenvolvimento de sua aprendizagem.
Como afirma Ribeiro, em seu livro, “Jogos e
modelagem na educação matemática”, sobre
os jogos no contexto escolar:

Dessa forma, o ambiente educativo deve ser
entendido como um lugar de fascinação e inventividade, onde a intencionalidade devem estar presentes nas atividades propostas que são
propícias ao desenvolvimento da criatividade e
da autonomia dos alunos.

A inserção dos jogos no contexto escolar aparece
como uma possibilidade altamente significativa no processo de ensino-aprendizagem, por meio da qual, ao
mesmo tempo em que se aplica a idéia de aprender
brincando, gerando interesse e prazer, contribui-se para
o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos alunos
(RIBEIRO, 2009, p.19).

O uso de jogos na instituição escolar não é
algo novo, pois é bastante conhecida a sua importância para o desenvolvimento intelectual
e social do aluno, além de oferecer potencial
para o ensino e aprendizagem em várias áreas
do conhecimento.

Quando a instituição escolar propõe trabalho
com jogos para desenvolver o processo de ensino aprendizagem do estudante, é necessário
que a escola se preocupe com o desenvolvimento abstrato que será desencadeado neste
estudante durante a realização desse trabalho.
No entanto, citaremos o que diz Grando a respeito dessa situação:
É necessário que a escola esteja atenta à importância do processo imaginativo na constituição do pensamento abstrato, ou seja, é importante notar que a ação
regida por regras – o jogo – é determinada pelas idéias
do indivíduo e não pelos os objetos. Por isso sua capacidade de elaborar estratégias, previsões, exceções
e análise de possibilidades acerca da situação de jogo
perfazem um caminho que leva à abstração. A escola
deve estar preocupada em propiciar situações de ensino que possibilitem aos seus alunos percorrerem este
caminho, valorizando a utilização de jogos nas atividades escolares (GRANDO, 2009, p. 21).

Os jogos são instrumentos que devem ser
explorados na escola como um recurso pedagógico, pois desenvolve regras de comportamento, e atua na zona de desenvolvimento
proximal, ou seja, a criança (aluno) consegue
A utilização de jogos no contexto educativo é
realizações numa situação de jogo, as quais
ainda não é capaz de realizar numa situação muito rico no sentido de potencializar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos alude aprendizagem formal.
nos, além de propiciar um ambiente favorável
Na escola, os jogos educativos têm finalida- ao interesse dos estudantes. Nota-se que os
de pedagógica que remete para situações de jogos no contexto educativo têm uma importânensino-aprendizagem com intuito de estimular cia significativa para o desenvolvimento do proo aluno a estudar e a desenvolver várias habili- cesso ensino-aprendizagem do aluno, dessa
dades, utilizando o cognitivo. No entanto, Kishi- forma, veremos como os jogos se apropriam
moto em seu livro, “Jogo, brinquedo, brincadei- nas aulas de matemática, oportunizando aos
alunos uma melhor compreensão dos conceira e a educação” afirma que:
tos matemáticos e um envolvimento maior com
a disciplina.
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O USO DE JOGOS NAS AULAS DE
MATEMÁTICA
Segundo Borin (2007), é extensa a discussão sobre os problemas encontrados em sala
de aula a respeito dos estudantes deixarem
a escola sem saber e sem entender alguns
conteúdos de Matemática. Com o intento de
reduzir esses problemas pensou-se utilizar jogos nas aulas de maneira dinâmica envolvendo conceitos matemáticos que pudessem ser
compreendidos com clareza.

O motivo para a introdução de jogos nas aulas de Matemática é a possibilidade de diminuir
os bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude
passiva e a motivação é grande, notamos que,
ao mesmo tempo em que estes alunos falam
matemática, apresentam também um melhor
desempenho e atitudes positivas frente a seus
processos de aprendizagem (BORIN, 2007,
p.9).

No entanto, a utilização de jogos nas aulas
de Matemática é visto como um facilitador de
aprendizagem e seu uso no ensino representam, em sua essência, uma mudança de postura do professor em relação de como ensinar matemática, ou seja, o papel do professor
muda de comunicador de conhecimento para
o de observador, organizador, mediador, interventor e incentivador da aprendizagem, do processo de construção do saber pelo aluno.

A exploração de jogos no ensino da Matemática proporciona mudanças significativas tanto
na construção do conhecimento matemático
como a concepção dos alunos diante da mesma, pois as atitudes apresentadas por eles são
positivas na medida em que seus processos de
aprendizagem vão se evoluindo, apresentando
um melhor desempenho. A autora Regina Célia
O uso de jogos no ensino da Matemática tem Grando, com seu livro “O Jogo e a Matemática
o objetivo de fazer com que os estudantes gos- no Contexto da Sala de Aula”, afirma que:
tem de aprender essa disciplina, mudando a
O nosso interesse se volta para o jogo no ensino da
rotina da classe e despertando o interesse do Matemática. O ambiente é a sala de aula, o elemento
estudante. A aprendizagem por meio de jogos, cultural é o jogo e a investigação surge da necessidade
como dominó, palavras cruzadas, memória e de compreensão dos aspectos envolvidos na utilização
outros permite que o estudante faça da apren- desse elemento no processo ensino-aprendizagem da
dizagem um processo interessante e até diver- Matemática (GRANDO, 2009, p.9).
tido.
Para fundamentar a utilização de jogos nas
aulas de Matemática, serão citados diversos
autores que corroboram para essa pesquisa,
como por exemplo, Borin e Grando, que fazem
referência a uma mudança em todo o desenvolvimento das aulas quando há aplicação e
exploração de jogos. Borin (2007), na apresentação do seu livro “Jogos e Resolução de
Problemas: Uma estratégia para as aulas de
Matemática” relata no decorrer do seu trabalho
a seguinte concepção:

A investigação é um processo que requer
tempo e que demanda um repensar sobre os
métodos estratégicos utilizados, a fim de, que
o aluno seja capaz de compreender de maneira apropriada a utilização do jogo. Há, então,
a necessidade de implantar e executar os jogos nas aulas de Matemática, para reforçar o
aprendizado de forma diferenciada, auxiliando
o desenvolvimento completo dos estudantes
para que os conceitos matemáticos sejam bem
compreendidos. Na visão de Grando:
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A inserção do jogo no contexto de ensino de Matemática, representa uma atividade lúdica, que envolve
o desejo e o interesse do jogador pela própria ação
do jogo, e mais, envolve a competição e o desafio que
motivam o jogador a conhecer seus limites e suas possibilidades de superação de tais limites, na busca da
vitória, adquirindo confiança e coragem para se arriscar
(GRANDO,2009, p.31).

Entende-se que o jogo é um facilitador da
aprendizagem, que mobiliza a dimensão lúdica
para a resolução de problema, disponibilizando
o aluno a aprender, a reorganizar suas ideias e
rever os caminhos e as opções a serem seguidas, despertando o espírito de competição e
coragem. No entanto, o uso do jogo no ensino
da Matemática, faz com que o aluno investigue,
descubra mais sobre o assunto e suas problemáticas e que, junto com seus colegas, busquem possíveis soluções, tendo em mente que
eles podem auxiliar nas elaborações e criações
de novos jogos tomando atitudes que, mesmo
pequenas, servirão para que eles transformem
o ambiente onde vivem e prosperam em suas
profissões futuras.
De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais de Matemática (PCN´s, 1998), do
Ministério de Educação e Cultura (MEC), em
relação à inserção de jogos no ensino de Matemática:

[...] pontuam que estes constituem uma
forma interessante de propor problemas,
pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a
criatividade na elaboração de estratégias
de resolução de problemas e busca de
soluções. Propiciam a simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das ações [...] (MEC, 1998, p. 46).

Nota-se que segundo os PCNs os jogos são
importantes para o ensino de Matemática, pois
através deles os alunos aprendem a lidar com
símbolos e a pensar por analogia, e a partir da
elaboração de analogias elas se tornam aptas
a se submeterem as regras e dar explicações.
Procurando uma forma de potencializar a
apreensão dos conceitos matemáticos, acredita-se que os jogos podem auxiliar nessa aprendizagem, este trabalho elabora uma proposta
pedagógica com a preocupação de estimular
e criar um envolvimento em torno de atividades
que desafiem o aluno a pensar e a criar soluções para os problemas matemáticos:
O uso de jogos implica uma mudança significativa
nos processos de ensino e aprendizagem que permite
alterar o modelo tradicional de ensino, que muitas vezes
tem no livro e em exercícios padronizados seu principal
recurso didático. O trabalho com jogos nas aulas de
matemática, quando bem planejado e orientado, auxilia
o desenvolvimento de habilidades. O trabalho com jogos é um dos recursos que favorece o desenvolvimento da linguagem, diferentes processos de raciocínio e
de interação entre os alunos, uma vez que durante um
jogo, cada jogador tem a possibilidade de acompanhar
o trabalho de todos os outros, defender pontos de vista
e aprender a ser crítico e confiante em si mesmo (SMOLE, DINIZ, MILANI, 2007, p.9).

Ana Ruth Starepravo em seu livro “Jogando
com a matemática: números e operações” afirma que:
Os jogos exercem um papel importante na construção
de conceitos matemáticos por se constituírem em desafios aos alunos. Por colocar as crianças constantemente diante de situações-problema, os jogos favorecem as
(re) elaborações pessoais a partir de seus conhecimentos prévios. Na solução dos problemas apresentados
pelos jogos, os alunos levantam hipóteses, testam sua
validade, modificam seus esquemas de conhecimento
e avançam cognitivamente (STAREPRAVO, 2009, p.19).

A aplicação de jogos nas aulas de Matemática pode ser encarada pelos alunos como
um desafiador da aprendizagem, pelo fato de
apresentar situações problemas que favorece
o levantamento de hipóteses e a montagem de
esquemas para a resolução.Os autores Smole,
Diniz, Pessoa e Ishihara afirmam que:
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Os jogos de estratégias são aqueles como xadrez,
dama, nim, entre outros, nos quais o objetivo é encontrar jogadas que levem a estratégias vencedoras. Já os
jogos de conhecimento são aqueles que fazem referência a um ou aos vários dos tópicos que habitualmente
são estudados em matemática.
Os jogos de conhecimento são, fundamentalmente,
um recurso para um ensino e uma aprendizagem mais
rica, mais participativa e problematizadora dos temas
matemáticos, tais como funções, geometria. Os jogos
de estratégia têm importância para simular com os alunos processos de investigação matemática, estratégias
de resolução de problemas, levantamento, comprovação ou refutação de hipóteses (SMOLE, DINIZ, PESSOA, ISHIHARA, 2008, pp.12 e 13).

Nota-se que os jogos estratégicos se relacionam
diretamente com formas típicas de pensar matemática, como a indução e a generalização. E os
jogos de conhecimento servem para que os alunos construam, adquiram e aprofundem de modo
mais desafiador os conceitos e procedimentos a
serem desenvolvidos em matemática. Sua utilização pode ocorrer no momento em que se introduz
um novo tema, nas situações em que se deseja
aprofundar esse tema ou no caso de revisão.
Neste trabalho também será evidenciado como
os jogos são abordados no contexto educativo
através da rede municipal de ensino de São Paulo,
citando como eles podem auxiliar os professores
principalmente nas aulas, preferencialmente na
disciplina de Matemática. Para isso serão elencados documentos que orientam esse trabalho em
sala de aula sobre a inserção de jogos, além de
apontar as expectativas de aprendizagem esperada.

JOGOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA:
POSSIBILIDADES E DESAFIOS
Os jogos estão em correspondência direta com
o pensamento matemático. O trabalho com jogos
matemáticos em sala de aula nos traz algumas
possibilidades e desafios de como jogar, de maneira, que sua aplicação em sala de aula se torne positiva e vantajosa para o desenvolvimento
do processo ensino-aprendizagem do estudante. Também é importante ter alguns cuidados
ao escolher os jogos para que não se torne em
desvantagem no ensino da Matemática. Nesse
caso, o professor deve ter o jogo como um desafio que desencadeia uma aprendizagem significativa para o aluno.

Quando o professor propõe um trabalho com
jogos nas aulas de Matemática, ele deve ter
uma postura de reflexão para verificar as possíveis vantagens e desvantagens ao trabalhar
com essa ferramenta. A inserção de jogos na
sala de aula de Matemática implica em vantagens e desvantagens que devem ser refletidas
e assumidas pelos professores, ao se proporem a desenvolver um trabalho pedagógico,
com jogos (GRANDO, 2009, p. 31). Segundo
Grando, as vantagens e desvantagens são:

As vantagens: (re) significação de conceitos já aprendidos de uma forma motivadora para o aluno; introdução e desenvolvimento de conceitos de fácil compreensão;
desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas (desafio dos jogos);
aprender a tomar decisões e saber avaliá-las; propicia o relacionamento das diferentes disciplinas (interdisciplinaridade); o
jogo requer a participação ativa do aluno
na construção do seu próprio conhecimento; o jogo favorece a interação social entre
os alunos e a conscientização do trabalho em grupo; a utilização dos jogos é um
fator de interesse para os alunos; dentre
outras coisas, o jogo favorece o desenvolvimento da criatividade, do senso crítico,
da participação, da competição “sadia”,
da observação, das várias formas de uso
da linguagem e do resgate do prazer em
aprender; as atividades com jogos podem
ser utilizadas para desenvolver habilidades de que os alunos necessitam. É útil no
trabalho com alunos de diferentes níveis;
as atividades com jogos permitem ao professor identificar e diagnosticar algumas
dificuldades dos alunos.
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As desvantagens: quando os jogos são mal utilizados, existe o perigo de dar ao jogo um caráter puramente aleatório, tornando-se um “apêndice” em sala de
aula. Os alunos jogam e se sentem motivadas apenas
pelo jogo, sem saber porque jogam; o tempo gasto com
as atividades aulas de jogo em sala de aula é maior e,
se o professor não estiver preparado, pode existir um
sacrifício de outros conteúdos pela falta de tempo; as
falsas concepções de que se devem ensinar todos os
conceitos através de jogos. Então as aulas, em geral,
transformam-se em verdadeiros cassinos, também sem
sentido algum para o aluno; perda da “ludicidade” do
jogo pela interferência constante do professor, destruindo a essência do jogo; a coerção do professor, exigindo
que o aluno jogue, mesmo que ele não queira, destruindo a voluntariedade pertencente à natureza do jogo;
a dificuldade de acesso e disponibilidade de material
sobre o uso de jogos no ensino, que possam vir a subsidiar o trabalho docente (GRANDO,2009, p.31 e 32).

As considerações citadas acima são percebidas como importantes no processo de inserção de jogos no contexto de aprendizagem,
propondo que o professor ao assumir essa
postura, deva estar apoiado em reflexões metodológicas, que estão previstas no plano de
ensino e vinculadas ao projeto pedagógico da
instituição escolar.
É interessante observar que as vantagens
apontadas pela autora estão intimamente voltadas ao desenvolvimento da criatividade e da
autonomia dos alunos. Ainda observando o
quadro acima, podemos constatar que dentre
as vantagens da utilização do jogo nas aulas
de Matemática a autora cita várias relacionadas à aquisição dos conceitos matemáticos
pelos alunos.
Também se observa dentre as vantagens à
possibilidade, através do jogo, da interdisciplinaridade e também de outras aprendizagens
dos alunos, tais como: a tomada de decisões,
a integração social e o trabalho em grupo, além
do desenvolvimento da criatividade, senso crítico, participação e observação. Em relação ao
professor, o jogo traz como vantagens a possibilidade de trabalhar com alunos em diferentes
níveis e também identificar e diagnosticar dificuldades dos alunos.

Além disso, a inserção de jogos nas aulas de
Matemática pode proporcionar momentos de
experimentação e de investigação que resulta
em benefícios para os alunos e os professores,
como, por exemplo:
• Descobrir quais alunos apresentam dificuldades;
• Verificar se realmente o aluno assimilou
bem o assunto (conceito matemático);
• Identificar a interação entre os jogadores;
• Possibilita o aluno a ultrapassar limites,
aperfeiçoando cada vez mais para vencer
o jogo;
• Encarar o erro como ponto de partida
para melhor assimilar o assunto;
• Levar o aluno a fazer descobertas, explicitando suas idéias;
• O clima de uma aula diferente, levando o
aluno a aprender sem perceber;
• Observar se o aluno se torna mais confiante, seguro e crítico, durante a exploração do jogo na aula;
• O aluno terá oportunidade de expressar o
que pensa, elaborando perguntas e tirando conclusões sem necessidade da interferência ou aprovação do professor;
• Mas é preciso ter cuidado no momento
da escolha dos jogos antes de aplicá-los,
para que não se torne uma aula mal planejada. Tais cuidados são:
• É necessário estabelecer regras, que podem ou não ser modificadas no decorrer
da jogada;
• Estudar o jogo antes de aplicá-lo;
• Trabalhar a frustração do aluno quando
for derrotado.
Esta transformação na instituição de ensino
provocada pelos jogos matemáticos está voltada para o desenvolvimento do estudante como
sujeito crítico, criativo, reflexivo, inventivo e principalmente autônomo (GRANDO, 2009).
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METODOLOGIA PARA O TRABALHO
COM JOGOS
Para que aconteça uma metodologia apropriada sobre os trabalhos com jogos na sala
de aula é necessário adequar o currículo escolar. A autora Grando faz uma consideração
sobre o currículo escolar no momento que os
jogos são explorados em sala de aula:
Necessitamos que o currículo escolar seja redimensionado, criando espaços de tempo para os jogos, a fim
de que eles sejam respeitados e assumidos enquanto
uma possibilidade metodológica ao processo ensino-aprendizagem de conceitos (GRANDO, 2009, p. 35).

Outros autores acreditam que a resolução
de problemas seja a metodologia mais indicada para a introdução dos jogos no ensino de
matemática. Na visão de Smole, Diniz e Milani (2007, p.14), a resolução de problemas (...)
permite uma forma de organizar o ensino envolvendo mais que aspectos puramente metodológicos, pois inclui toda uma postura frente
ao que é ensinar e, consequentemente, sobre
o que é aprender.
A ideia de resolução de problemas vem se
consolidando como um eixo importante no
processo de ensino aprendizagem em Matemática, em que conceitos, idéia e métodos
matemáticos devem ser abordados mediante
a exploração de jogos que envolvem situações
em que os estudantes precisam desenvolver
estratégias para chegar à solução desejada.
Esta metodologia se coloca como o fio condutor no desenvolvimento das aulas de matemática, pois, através dela, o aluno se apropria
de conhecimentos obtidos pela observação e
vivência dos fatos, adquirindo as competências
e habilidades esperadas. No entanto, essa metodologia permite o estudo de três características referente à resolução de problemas.

jogada desencadeia uma série de questionamentos, como por exemplo, aquela seria a única jogada possível? Se houver outras alternativas, qual escolher e por que escolher entre
esta ou aquela? Terminado o problema, quais
os erros e por que foram cometidos? Ainda é
possível resolver o problema ou vencer o jogo,
se forem mudadas as regras?

Essa metodologia representa, em sua
essência, uma mudança de postura em
relação ao que é ensinar matemática, ou
seja, ao adotá-la, o professor será um espectador do processo de construção do
saber pelo seu aluno, e só irá interferir
ao final do mesmo, quando isso se fizer
necessário através de questionamentos,
por exemplo, que levem os alunos a mudanças de hipóteses, apresentando situações que forcem a reflexão ou para a socialização das descobertas dos grupos,
mas nunca para dar a resposta certa. Ao
aluno, de acordo com essa visão, caberá
o papel daquele que busca e constrói o
seu saber através da análise das situações que se apresentam no decorrer do
processo (BORIN, 1998, p.10- 11).

Na visão de Smole, Diniz e Milani,
A perspectiva metodológica da resolução de problemas baseia- se na proposição e no enfrentamento do
que se chama situação problema. Em outras palavras,
ampliando o conceito de problema, deve- se considerar
que a perspectiva trata de situações que não possuem
solução evidente e que exigem que o aluno combine
seus conhecimentos e decida-se pela maneira de usá-los em busca da solução. A primeira característica dessa perspectiva metodológica é considerar como problema toda situação quepermita alguma problematização
(SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p.14).

Para Borin (2007) a resolução de problemas
é a mais adequada para desenvolver uma postura crítica antes de qualquer situação que exija resposta. Cada hipótese formulada ou cada
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Percebe-se que o jogo é concebido e utilizado no contexto educacional para o atendimento de diferentes metodologias e finalidades. Ao
trabalhar com jogos nas aulas de Matemática,
nota-se o planejamento de uma sequência didática que exige uma série de intervenções do
professor para que haja aprendizagem. É importante lembrar que o professor não pode agir
isoladamente no processo, mas que seja elemento integrante, como, observador, questionador, organizador do processo ensino-aprendizagem.

temática juntos aos estudantes que poderá
potencializar a exploração do jogo de modo a
efetivar a construção de conhecimentos matemáticos pela via jogo numa perspectiva de resolver problemas. Ribeiro afirma que:
A elaboração do jogo pelo aluno pode desencadear um processo de estudo de determinado conteúdo
matemático específico, de modo que o jogo produzido
apresente ideias matemáticas corretas e claras. Nesse
movimento, ao acompanhar a produção de jogos pelos
alunos, é possível que o professor perceba evidências
de dificuldades específicas dos alunos em determinados conteúdos (RIBEIRO, 2009, p.48).

Os jogos elaborados pelos estudantes podem contemplar várias estruturas como: jogo
de cartas, dominó, jogos de bingos, jogos de
dados e trilhas. O que se percebe em cada
uma dessas estruturas é a incorporação de
uma proposta de jogo matemático que está
aliada à produção de regras e à confecção do
Durante esse processo de intervenção peda- material específico.
gógica o professor deve se preocupar em garantir o cumprimento e a compreensão das regras do jogo, sem a preocupação em modificar
a qualidade da ação do aluno em um primeiro
momento, deixando o estudante à vontade
para agir e esclarecer dúvidas, solicitar
que o aluno justifique suas jogadas
e suas análises apresentadas, perguntar ao aluno sobre decisões
tomadas ou a serem tomadas, e
estratégias desenvolvidas, propor
facilitadores e desafios maiores,
conforme as necessidades do
aluno, incentivar o estudante a
jogar, relatando o que pensa
e faz, a fim de, que possa
identificar procedimentos e
estruturar raciocínio, incentivar
o estudante na elaboração de estratégias e a observar regularidades
e sistematizar juntamente com os estudantes, os conceitos matemáticos ex- p l í citos no jogo.
A metodologia de trabalho com jogos oportuniza aos professores uma intervenção pedagógica durante todo o processo. É durante esse
processo que o professor deve atentar a sua
preocupação para as intervenções pedagógicas nas salas de aula.

Uma metodologia bastante pertinente para
que a exploração de jogos nas aulas de Matemática seja efetivamente significativa é a
promover uma atividade de investigação ma198
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na elaboração deste trabalho, muitas contribuições de autores foram contempladas para desencadear a temática desta proposta sobre a exploração de jogos nas aulas de Matemática,
propondo um novo processo de reflexão sobre a atividade de ensino de Matemática, gerando
novas ações e novas práticas. Neste contexto, é importante destacar a figura do professor como
mediador da aprendizagem, na medida em que, desenvolve sua prática nas aulas.
Ainda é importante relatar que o trabalho aqui apresentado procurou mostrar a validade do
uso de jogos nas atividades em aulas de Matemática, quando realizadas sob uma orientação
planejada e intencional do professor, visto que, a inserção de jogos nas aulas de Matemática tem
como objetivo buscar melhora na aprendizagem do aluno, uma vez que, é considerado como
recurso didático que proporciona situações que auxiliem no ensino da disciplina, diminuindo os
bloqueios apresentados pelos estudantes e um melhor aproveitamento dos conteúdos matemáticos.
Este trabalho teve o propósito de evidenciar aos professores o quanto o jogo pode ser um
recurso útil para as aulas de Matemática e o quanto ele é necessário em termos do resgate dos
espaços lúdicos de aprendizagem. Sendo assim, as idéias apresentadas no decorrer dos quatros capítulos em que o trabalho foi organizado buscam contribuir para a construção de práticas
pedagógicas de ensino de Matemática, de maneira que, sejam viabilizados outros caminhos
alternativos para que os estudantes sejam capazes de aprender Matemática de modo diferente,
visando-os como protagonistas de todo o processo.
A relevância deste estudo, assim como a de todo o trabalho elaborado, é sem dúvida contribuir
para uma reflexão sobre a prática pedagógica e a didática da Matemática, no sentido de aproximar mais o estudante dessa área de conhecimento. Nesse sentido são valorizados os processos
desencadeados na utilização de jogos no ensino da Matemática, a fim de que possa ocorrer
uma aprendizagem que faça sentido para os estudantes, sendo útil no processo de como “fazer
matemática” e descobrir no ensino da Matemática momentos de descontração e envolvimento
pela atividade lúdica que o jogo apresenta.
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TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES

RESUMO: Os animais apreendidos pela Polícia Militar Ambiental são encaminhados a entidades que tratam desses animais visando sua devolução à natureza. A Associação Mata Ciliar
(Jundiaí, SP), é uma entidade civil e sem fins lucrativos fundada em 1988, que dentre outras
atividades de recuperação ambiental, trata de animais silvestres através do CRAS (Centro
de Reabilitação de Animais Silvestres) tendo em vista sua devolução à natureza. Em diversos
lugares do Brasil existe a venda ilegal de animais tirados da natureza, e com fiscalizações realizadas pelo IBAMA e outros órgãos, estes animais são levados a associações onde são tratados
através dos CRAS por veterinários e biólogos, quando é possível são devolvidos à natureza.
Tendo em vista o impacto ambiental e degradação do ecossistema causado pelo tráfico de
animais silvestres, este estudo tem como objetivo trazer a questão do tráfico de animais no
Brasil, juntamente com os danos que este tipo de comércio ilegal traz a nossa fauna e a importância das associações que tratam os animais recolhidos pelo IBAMA e Polícia Ambiental.

Palavras-chave: Tráfico Animal; Proteção Animal; Proteção Ambiental; Preservação.
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INTRODUÇÃO

E

m diversos lugares do Brasil existe a venda ilegal de animais recém tirados da natureza,
e com fiscalizações realizadas pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis), estes animais são apreendidos e levados a Associações
onde são tratados por veterinários e biólogos e após isto muitos deles são devolvidos à natureza
(PEREIRA e BRITO 2005).
A questão do tráfico e do comércio ilegal de animais brasileiros gera um prejuízo incalculável
para a natureza, estima-se que o tráfico de animais silvestres no país seja responsável pela retirada anual de 38 milhões de espécimes da natureza. De cada 10 animais traficados apenas 01
chega ao seu destino final enquanto os outros 09 acabam morrendo na captura ou no caminho
(RENCTAS 2001).
Este tipo de mercado ilegal movimenta no exterior cerca de US$ de 10 a 20 bilhões por ano e
o Brasil sendo responsável por cerca de 10% desse mercado que é o terceiro maior do mundo,
perdendo somente para o tráfico de drogas e de armas (RENCTAS 2001).
Segundo a WWF – Brasil (1995) e a SOS Fauna (Órgão de defesa da Fauna e Flora Brasileira)
(2006), dentre os animais mais procurados estão os psitacídeos, com predominância dos papagaios, Anodorhynchus sp (araras) estão em 2º lugar devido ao seu tamanho, os primatas estão
em 3º lugar e dentre eles destacam-se os sagüis dos gêneros Callithrix e Saguinus, os Alouattas
(bugio); Ateles (macaco aranha); Cebus (macaco prego) e os Leontopithecus (mico leão). Os
répteis em 4º lugar e os que se destacam são os Caiman sp (jacarés), Geochelone (Jabutis) e
diversas espécies de serpentes como Bothrops (jararaca) e Crotalus durissus (cascavel). Em
5º lugar estão os Ramphastos (tucanos) e acaris. No 6º lugar estão os felinos e dentre estes se
destaca Felis pardalis (jaguatirica) e Felis sp (gatos do mato).
Tendo em vista o impacto ambiental e degradação do ecossistema causado pelo tráfico de animais silvestres, este estudo tem como objetivo trazer a questão do tráfico de animais no Brasil,
juntamente com os danos que este tipo de comércio ilegal traz a nossa fauna e a importância
das associações que tratam os animais recolhidos pelo IBAMA, Polícia Militar Ambiental e Guarda Municipal, que realizam o tratamento e até mesmo a sua devolução à natureza, exemplo de
algumas delas são a Associação Mata Ciliar, a Associação Mucky de Proteção aos Primatas que
ficam em Jundiaí e o Parque Ecológico do Tietê em São Paulo que prestam este tipo de serviço
de tratamento e proteção da fauna.
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TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES
De acordo com o RENCTAS (2003), o combate ao tráfico de animais silvestres não depende somente de uma lei mais rigorosa, pois
existem outras questões envolvidas neste assunto. Faz-se então, necessário gerar empregos aos caçadores que capturam estes animais, pois geralmente esta é a sua única fonte
de renda, e outra questão são os compradores,
pois se não há comprador também não haverá mercado. Os traficantes de drogas também
escondem animais silvestres nos barracos das
favelas para depois vendê-los em feiras livres,
então o menino pobre que oferece um macaco
na beira de uma estrada é apenas a ponta do
fio de uma teia criminosa. Esses animais geralmente são encontrados e trazidos do interior
das cidades. A arara azul de lear pode chegar
a até 60 mil dólares, peixes ornamentais cujo
destino é a Ásia está de 20 a 22 milhões e 31
mil dólares é quanto um laboratório paga pelo
grama do veneno de uma cobra coral verdadeira (Micrurus). Por esse motivo, conforme o IBAMA (2006) e RENCTAS (2003) deve-se investir
muito em educação ambiental para reduzir o
número de animais vítimas do tráfico e maus
tratos e este é o trabalho que as Associações
realizam além da reabilitação dos animais selvagens.

ECOSSISTEMA
Segundo Branco (1999), o conceito de ecossistema é um modelo físico do conceito geral da biosfera assim como o sistema solar é
o modelo físico de universo, ele compara os
ecossistemas ao mecanismo de um relógio de
corda, porém sua fonte de energia é a luz solar.
No ecossistema há fluxo de matéria e como
em qualquer sistema biológico existe a reposição natural das “peças” que foram danificadas ou desgastadas através da reprodução e
as “peças” resultantes são sempre controladas
pela predação.
De acordo com Odum (1988), os organismos e seu ambiente estão inter-relacionados e
o ecossistema é a unidade funcional básica na
ecologia, pois inclui tanto os organismos quanto o ambiente abiótico e chamamos de ecos-

sistema ou de sistema ecológico, qualquer
unidade que abranja todos os organismos que
funcionam em conjunto em uma determinada
área interagindo com o ambiente de uma forma que o fluxo de energia produza estruturas
bióticas bem definidas e há um círculo de materiais entre as partes vivas e não vivas. Todos
os ecossistemas, incluindo a biosfera são sistemas abertos, pois existe a entrada e a saída
necessária de energia.

PRESERVAÇÃO DA NATUREZA E
MEIO AMBIENTE
De acordo com o autor Branco (1999), o
meio ambiente não é inteiramente homeostático, ele é o conjunto de elementos físicos e químicos que insere o homem individual e socialmente num processo de interação. Segundo
o mesmo autor, a natureza é um conjunto de
seres vivos e não vivos e protegê-la é impedir
a destruição desses elementos.
Vernier (2000) cita diversas espécies de animais que já foram extintas em diversos lugares
do mundo e diz que no século XVI desaparecia uma espécie por século. No ano de 1900
desaparecia uma por ano e em 2000 uma por
dia e as catástrofes naturais e mudanças de clima provavelmente geram reviravoltas no nosso
patrimônio vivo, a partir daí a necessidade da
preservação, e cita que as plantas necessitam
dos animais para o transporte de seu pólen e
fecundação das mesmas e os animais só sobrevivem se suas presas também sobreviverem
sendo então uma cadeia viva. A nossa alimentação e colheitas dependem da biodiversidade, pois precisam das abelhas e dos morcegos
para serem polinizados, as vespas matam os
insetos que devastam as plantações, as formigas predam as larvas desfolhantes e não damos valor suficiente a estes insetos.
De acordo com Mendonça (2002), a preocupação do homem com a natureza adquiriu
importância e ocupa um lugar de destaque no
rol dos interesses das mais diferentes organizações sociais da atualidade apenas recentemente. Segundo o mesmo autor, no momento em que surgem certos fenômenos naturais,
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urge resgatar a verdade que está camuflada
pelo sensacionalismo da mídia nacional e internacional, é necessário esclarecer que a noção
de acidente, catástrofe, castigo e etc, são de
ordem humano-social e os fenômenos como
maremotos, terremotos, inundações, secas,
vulcanismo, ilhas de calor, efeito estufa e etc,
somente têm importância para a sociedade
quando atingem ou ameaçam as áreas habitadas ou de importância econômica.

SOS Mata Atlântica (São Paulo), Fundação Pró
Natureza (Funatura, Brasília), Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, entre outras
incluindo as pequenas Associações existentes
em outras cidades (como no caso da Associação Mata Ciliar).
Para Nalini (2003), o Brasil perde 1,3 milhões
de hectares de florestas por ano, como se a
humanidade respirasse e comece dólares, também cita que metade das florestas que existiam
a 8 mil anos já foi destruída e o Brasil é exemplo de destruição impune. As matas derrubadas a cada ano totalizam uma área equivalente
ao estado de São Paulo, o desmatamento é
responsável por cerca de um quarto das emissões de dióxido de carbono. De acordo com o
mesmo autor, a destruição da biodiversidade
pelo desmatamento é muito mais trágica para
a humanidade do que a queima da biblioteca
de Alexandria, onde milhões de animais e vegetais desaparecem antes que a humanidade
suspeite.

Para Cairncross (1992), o motivo pelo qual
alguns países que estão em fase de desenvolvimento receiam é que a proteção ao meio
ambiente reduzirá o crescimento econômico e
sabem que é caro protegê-lo, porém se as vantagens do ambiente forem devidamente medidas e as políticas ambientais forem planejadas,
os benefícios serão maiores do que os custos.
As prioridades dos países em desenvolvimento não são as mesmas dos desenvolvidos, em
países do Primeiro Mundo, há um progresso
na redução da poluição da água e do ar, ao
contrário dos países em desenvolvimento que
tem redes precárias de esgoto e poluição da
Segundo Jacobi (2000), os problemas amágua e do ar.
bientais decorrem do impacto da urbanização
predatória sobre o ecossistema retratando a
No Brasil, a prioridade ambiental é combater ausência de leis atendendo o déficit habitacioas ameaças à saúde humana, ou seja, melho- nal, que no caso da cidade de São Paulo tem
rar o abastecimento de água e esgotos, contro- nas regiões localizadas nas áreas de proteção
lar a poluição e posteriormente tratar de aspec- aos mananciais a sua alternativa de posse de
tos de dano ambiental que implica em custos, moradia.
a decisão de investir num ambiente mais limpo
é uma decisão de não investir em outra coisa.
De acordo com Marcondes (1999), a partir
Segundo o mesmo autor, a França e a Alema- do século XVIII que a idéia de natureza se faz
nha gastam cada um aproximadamente 1% do presente na forma das utopias urbanísticas. A
PNB em proteção ambiental, nos Estados Uni- evocação da idéia de natureza na construção
dos o custo não é mais do que 3% do PNB, a dos modelos ideais de cidade foi bem enfatizaHolanda não gasta mais do que 4% do PNB.
da durante o Iluminismo e a partir dessa época, que predominou a noção do naturalismo
Segundo Pellegrini Filho (1997), depois de urbano associado à restauração de uma natualguns alertas, em 1960 a humanidade tomou reza perdida. Segundo o mesmo autor, o tema
consciência dos abusos cometidos contra a na- natureza também esteve presente nas utopias
tureza em nome do crescimento econômico, na urbanísticas de conteúdo social no século XIX
década de 1970 que começaram as pressões no momento em que o conceito clássico se
internacionais pela preservação ambiental. A desagregou e foi estimulado o conceito de cipartir de 1984 aparecem as primeiras entida- dade-campo.
des particulares sem fins lucrativos dedicadas
à defesa do meio ambiente que são a Sociedade de Preservação de Recursos Naturais e Culturais da Amazônia (Sopren, Belém), Fundação
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mesmo autor, o estudo de impacto ambiental
foi introduzido em nosso Direito Positivo pela
De acordo com Tommasi (1994), o impacto lei 6.803, de 02/07/1980, sobre as diretrizes
ambiental é alguma alteração física ou funcio- básicas para o zoneamento industrial nas árenal em qualquer um dos componentes do meio as críticas de poluição.
ambiente, esse tipo de alteração pode ser tanDe acordo com Delitti (1995), somente no
to qualificada ou quantificada, como favorável
século
XX tiveram início os estudos ecológicos
ou desfavorável ao ecossistema ou a sociedade. De acordo com o mesmo autor é crescente sistemáticos por Zoólogos, Botânicos, Pedagoa preocupação em reverter o frequente quadro gos, Geógrafos entre outros e muitos não se
de degradação ambiental, em muitos países consideravam ecologistas, atualmente, nota-se
em desenvolvimento têm cada vez mais reco- uma mudança em decorrência dos problemas
nhecido que muitas ações e projetos podem ambientais que preocupam a sociedade nas
trazer impactos ambientais prejudiciais que de- últimas décadas.
vem ser evitados ainda em sua fase de planeSegundo o Conama, Conselho Nacional do
jamento.
Meio Ambiente (Brasil, 1986) impacto ambienSegundo Vernier (2000), além da exploração tal é qualquer alteração das propriedades físidas espécies, existe a perda ou a fragmenta- cas, químicas e biológicas no ambiente causação de seus habitats por meio do desmata- da por qualquer forma de matéria ou energia
mento, por exemplo, que é a principal causa resultante da atividade humana, artigo 1º da
de extinção ou da degradação das espécies. Resolução n.1 de 23/01/1986.
Existem dois habitats que são os mais ricos
em espécies vivas: as florestas tropicais úmiEXTINÇÃO
das e as zonas úmidas, mas infelizmente com
o desmatamento que iniciou-se em grande esPara Cairncross (1992), a extinção é o máxicala nos anos 60 e 70, mais da metade das mo do dano ambiental e animais uma vez exflorestas tropicais já está destruída.
tintos isto será para sempre e nenhum milagre
da engenharia genética poderá recria-los. CaPara Macedo (1995), o impacto ambiental é çar ou pescar uma espécie não acarreta a sua
resultado da quantidade ou da qualidade de extinção necessariamente, embora a extinção
energia transacionada nas estruturas dos ecos- possa ser provocada pelo excesso de coleta,
sistemas na ocorrência de um efeito ambiental os recursos renováveis da natureza tanto pocapaz de afetá-las, quer modificando a nature- dem ser ampliados quanto reduzidos.
za e o comportamento ou funcionalidade de
um conjunto de fatores ambientais beneficianDe acordo com Vernier (2000), mais de um
do-os ou prejudicando-os nas relações entre si terço das espécies estão ameaçadas de extine com fatores vinculados a eles.
ção devido a exploração abusiva para retirar
produtos de beleza, afrodisíacos, medicinais
Segundo Custódio (1995), a avaliação de como, por exemplo, chifres, peles, cobaias para
impacto ambiental está relacionada com a pesquisas. Diversas vezes o homem pesca ou
preservação do meio ambiente e a proteção caça sem fins lucrativos ou alimentares, ou
à saúde, é instrumento de importância e atu- seja, contribuem com a extinção por prazer. Os
alidade diante das graves e crescentes reper- animais não são os únicos a serem explorados
cussões negativas ao ambiente, sobretudo da de forma abusiva, a exploração florestal abuexploração ou utilização dos recursos naturais sivamente também faz com que desapareçam
além de outras atividades sem medidas pre- diversas espécies. Segundo Branco (1994), o
ventivas e com riscos e danos ao patrimônio homem deve fazer o uso racional dos recursos
ambiental. O código florestal define florestas e naturais e não exigir da natureza a mais do que
outras formas de vegetação como bens de in- ela pode oferecer.
teresse comum a todos os habitantes do país
e condiciona o uso da propriedade correlata às
De acordo com o autor Costa (1994), no Parlimitações previstas na legislação colocando que Itatiaia em Minas Gerais a fauna é uma
em evidência a obrigação do uso racional para das poucas áreas protegida e preservada no
preservação dos recursos naturais. Segundo o

IMPACTO AMBIENTAL
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Brasil devido ser um parque nacional. Segundo
o mesmo autor, as matas originais do Vale do
Paraíba foram destruídas em sua maior parte
no séc. XIX para a plantação do café e outras
culturas que foram substituídas mais tarde por
pastagens, com isso, as espécies nativas, ao
perderem seus meios de subsistência, emigraram ou extinguiram-se e no lugar dessa fauna
surge outra mais adaptada às condições impostas pela proximidade do homem, que pertencem a esse grupo um grande número de
aves como o Accipiter nisus (gavião), Passer
domesticus (pardal), Zonotrichia capensis (tico-tico), Crotophaga ani (anum preto), Guira
guira (anum branco), Hirundo rustica (andorinha), também morcegos, roedores, aranhas
e insetos como Mosca doméstica (moscas) e
formas parasitárias. Os grandes mamíferos desapareceram enquanto os pequenos roedores
encontraram nas lavouras ou no campo meios
de vida favoráveis. De acordo com o mesmo
autor, uma espécie pode vir a se extinguir não
porque seja muito valiosa, mas porque parece
não ter nenhum valor em si como em uma floresta, se tivesse algum alimento a ser colhido,
poderia ter chance de melhor proteção, pois
quando o habitat perde, a espécie também
perde. Quando os direitos de propriedade são
pouco respeitados, os que exploram o recurso são os que pagam mais e não os que lhe
atribuem mais valor. A conservação é uma espécie de investimento e todo o investimento implica em custos, se os benefícios são menores
que os custos, então as espécies continuarão
a desaparecer.
Segundo Nalini (2003), a matança indiscriminada já eliminou muitas espécies, no dia
Mundial do Meio Ambiente, o IBAMA liberou
a caça amadora de oito animais em parte do
Rio Grande do Sul, mas não podendo caçar
em áreas particulares sem a autorização dos
proprietários ou em reservas, nem utilizar qualquer armadilha para atrair o animal, devendo
ocorrer durante o dia. Existem muitos animais
nativos do Brasil que se encontram sob ameaça de extinção, algumas espécies têm sido
privilegiadas porque encontram defensores e
campanhas institucionais que alertam a cidadania para os riscos de uma biodiversidade
empobrecida enquanto outras não conseguem
chamar a atenção da comunidade e que em
2050, serão necessários mais dois planetas
Terra para manter a humanidade no estilo de
vida atual. As espécies já extintas justificam

uma maior atuação para salvar as que estão
ameaçadas, denunciar a apreensão de animais
silvestres, impedir que eles sejam comercializados ou mantidos em condições inadequadas,
contribuir com entidades de proteção é algo
que todos podem fazer sem grandes sacrifícios.

O TRÁFICO DE ANIMAIS NO BRASIL
Segundo o relatório da Agência Nacional de
Águas (ANA, 2003), a primeira ameaça da alta
densidade faunística do Mato Grosso do Sul é
a intensificação da pecuária no Pantanal que
proporciona a retirada crescente da cobertura
arbórea do Pantanal e a segunda é o tráfico de
animais silvestres. Segundo o mesmo relatório,
dentre os principais consumidores de fauna silvestre estão os criadores individuais domésticos,
que por razões culturais tem o hábito de possuir “mascotes” que são adquiridos através de
feiras livres. Quando chegam ao exterior, esses
animais são vendidos em pet shops ou podem
ser adquiridos por colecionadores particulares,
parques, zoológicos, universidades, centros de
pesquisas e multinacionais da indústria química e farmacêutica que exploram os subprodutos desses animais. No Mato Grosso do Sul, a
captura e o comércio ilegal de animais silvestres
cresce a cada ano, estima-se que diariamente
centenas de exemplares de diversas espécies
são capturados em seu habitat para o abastecimento do tráfico.
De acordo com Hirota (2002), as práticas mais
prejudiciais à biodiversidade são: a exploração
ilegal de recursos florestais, a caça, o tráfico de
animais silvestres, o uso incorreto do fogo e a
pesca predatória além da redução dos ambientes naturais, outro fator que contribui para a perda da Biodiversidade é a exploração ilegal de
espécies que possuem alto valor econômico,
como no caso do mogno que é recente. Segundo o mesmo autor, o comércio ilegal de espécimes da fauna silvestre leva-nos à colonização,
quando os portugueses introduziram na população daquela região o hábito de mantê-los como
animais de estimação, muitos não se adaptam
fora do seu ambiente e além da transmissão de
doenças podem atacar as pessoas. A captura e
retirada de animais silvestres do seu habitat, sujeita-os a todo o tipo de maus tratos e perversidades, os animais ficam alcoolizados ou cegos
para que não fiquem agressivos ou denunciem
o seu transporte fazendo barulho.
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Segundo Renctas (2005), as empresas dificilmente conseguem estabelecer uma conexão entre uma causa ambiental e a qualidade de vida
da população, precisam ser convencidas de que
retirar animais ilegalmente da natureza é prejudicial a todos. De acordo com a mesma instituição,
há uma íntima ligação do tráfico de animais silvestres com o de drogas, armas e contrabando
de pedras preciosas porque se utilizam do mesmo sistema de armazenagem e transporte, a cocaína sai do país no estômago de animais e os
traficantes de drogas também escondem animais
silvestres nos barracos das favelas para depois
vendê-los em feiras livres, então o menino pobre
que oferece um macaco na beira de uma estrada
é apenas a ponta do fio de uma teia criminosa.
A arara azul de lear pode chegar a até 60 mil
dólares, peixes ornamentais cujo destino é a Ásia
está de 20 a 22 milhões e 31 mil dólares é quanto um laboratório paga pelo grama do veneno de
uma coral verdadeira (Micrurus).
Para Nalini (2003), a relação do tráfico de animais com a miséria é polêmica que deve ser analisada, pois há explorados e exploradores, interesses comerciais e necessidades, a mesma arara
vendida ao consumidor final por 60 mil dólares,
rendeu para a família que a retirou da natureza no
máximo 250 reais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

e veterinários da própria instituição. Após o tratamento, os animais que se recuperam foram
reintroduzidos na natureza na região em que
foram encontrados ou trazidos. Um pouco mais
da metade dos animais resgatados morreram,
o que soma 158 óbitos dentre eles ocorreram
2 eutanásias e 129 solturas.
O primeiro grupo a apresentar maior mortalidade foi o das aves com 93 óbitos, o segundo
grupo foi o dos mamíferos com 61 óbitos e
por último o dos répteis com apenas 2 óbitos,
o grupo que apresentou maior reintrodução na
natureza foi o das aves com 66 solturas, em
segundo lugar foram os mamíferos com 32 solturas e em terceiro lugar os répteis com 6 solturas, os demais animais foram encaminhados
as outras entidades. Dentre os animais traficados a maior incidência são as aves, em segundo lugar os primatas, em terceiro os répteis
e em quarto são os felinos. As atividades da
Associação Mata Ciliar estudadas e outras entidades, colaboram efetivamente na redução da
extinção das espécies e do impacto ambiental,
através da recuperação de animais provenientes do tráfico e maus tratos, bem como para a
melhoria da qualidade de vida e conservação
destas espécies.
Amparada por diversas legislações, esta
pesquisa tem como aportes os documentos
da RENCTAS, CONAMA (Conselho Nacional
do Meio Ambiente), ANA (Agência Nacional
de Águas) e da Associação Mata Ciliar, que
abordam as questões referentes ao Combate
do Tráfico de Animais Silvestres.

Esta pesquisa de base bibliográfica envolve
referenciais teóricos a fim de comprovar a importância do combate ao tráfico de animais silvestres, a questão do tráfico de animais no Brasil e os danos que este tipo de comércio ilegal
Os dados obtidos junto a Associação Mata
traz a nossa fauna, faz um breve levantamento
de animais que foram apreendidos e levados a Ciliar, estão apresentados na tabela 1, que conAssociação Mata Ciliar que realiza o tratamen- tém as informações básicas sobre os animais
to e recolocação desses animais na natureza. recebidos, contendo: o nome da espécie, o
nome popular, idade que chegou a AssociaPara a realização desse trabalho foram re- ção (filhote ou adulto), a data de entrada, a
alizadas visitas a Associação Mata Ciliar em sua procedência, data de saída, destino do aniJundiaí, que recebe animais vítimas de maus mal, um breve histórico sobre como o animal
tratos, apreendidos pelo IBAMA, pela Polícia foi encontrado e a classe que pertence o aniMilitar Ambiental e Guarda Municipal, sendo mal (ave, mamífero ou réptil). No total a Assocomercializados ilegalmente ou vivendo em ciação recebeu 344 animais, a maioria destes
condições irregulares. A Associação Mata Ci- estavam em más condições e todos passaram
liar, recebe um grande número de animais, so- pelos cuidados do Centro de Reabilitação de
mente no ano de 2005, a Associação recebeu Animais Silvestres (CRAS), onde os biólogos
65% aves, 31% mamíferos e 4% répteis, que e veterinários (estagiários, voluntários e funciochegaram desnutridos, feridos e assustados, nários) da Associação realizaram o tratamento,
posteriormente foram tratados pelos biólogos a devolução à natureza e em alguns casos o
reencaminhamento para outras entidades.
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Tabela 1: Algumas das espécies recebidas pela Associação Mata Ciliar em más condições durante o ano de 2005.

NOME
CIENTÍFICO

NOME
COMUM

DATA
PROCEDÊNCIA
ENTRADA

Jundiaí
Gambá 02/01/05
de orelha
preta
Rhinoptynx Coruja-o- 10/01/05 Polícia Ambienclamator
relhuda
tal - Jundiaí
Didelphis
aurita

Otus choliba

Corujinha 12/02/05 Guarda Municido mato
pal - Jundiaí

Falco sparverius

Gavião- 24/02/05
-quiriquiri

Tachyphonus rufus
Sporophila
coerulans
Sporophila
coerulans
Sporophila
coerulans
Sporophila
coerulans
Sporophila
coerulans
Sporophila
coerulans
Sporophila
coerulans
Sporophila
coerulans
Sporophila
coerulans
Sporophila
coerulans
Sporophila
coerulans

Gurundi
Coleirinha
Coleirinha
Coleirinha
Coleirinha
Coleirinha
Coleirinha
Coleirinha
Coleirinha
Coleirinha
Coleirinha
Coleirinha

Civil - Jundiaí

11/04/05 Polícia Ambiental 11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental – Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí

DATA
SAÍDA

DESTINO HISTÓRICO CLASSIFICAÇÃO

02/01/05

Óbito

11/01/05

Óbito

25/02/05

Óbito

11/04/05

Soltura

11/04/05

Soltura

11/04/05

Soltura

11/04/05

Soltura

11/04/05

Soltura

11/04/05

Soltura

11/04/05

Soltura

11/04/05

Soltura

11/04/05

Soltura

11/04/05

Soltura

11/04/05

Soltura

11/04/05

Soltura

Animal
pego por
cão
Encontrado
na rua e levado para
o quintal
de uma
residência
Encontrado
machucado
Encontrado
no chão
pego por
um cão
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico

Mamífero

Ave

Ave

Ave

Ave
Mamífero
Mamífero
Mamífero
Mamífero
Mamífero
Mamífero
Mamífero
Mamífero
Mamífero
Mamífero
Mamífero
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Sporophila C o l e i r i - 11/04/05 Polícia Ambiencoerulans
nha
tal - Jundiaí
Zonotrichia Tico-tico 11/04/05 Polícia Ambiencapensis
tal - Jundiaí
Zonotrichia Tico-tico 11/04/05 Polícia Ambiencapensis
tal – Jundiaí
11/04/05 Soltura Apreensão de
Tráfico
Zonotrichia Tico-tico 11/04/05 Polícia Ambiencapensis
tal – Jundiaí
11/04/05 Soltura Apreensão de
Tráfico
D a c n i s Saí-azul 11/04/05 Polícia Ambiencayana
tal
C y a n o compsa
brissonii
Azulão 11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
C a r d u e l i s Pintassil- 11/04/05 Polícia Ambiengo
tal
magellanicus
C a r d u e l i s Pintassil- 11/04/05 Polícia Ambiengo
tal - Jundiaí
magellanicus
C a r d u e l i s Pintassil- 11/04/05 Polícia Ambiengo
tal - Jundiaí
magellanicus
C a r d u e l i s Pintassil- 11/04/05 Polícia Ambiengo
tal - Jundiaí
magellanicus
C y a n o - Azulão 11/04/05 Polícia Ambiental – Jundiaí
compsa
brissonii
C y a n o - Azulão 11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
compsa
brissonii
C y a n o - Azulão 11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
compsa
brissonii
C y a n o - Azulão 11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
compsa
brissonii
Zonotrichia Tico-tico 11/04/05 Polícia Ambiencapensis
tal - Jundiaí
Cory Phos- Tico-tico- 11/04/05 Polícia Ambien-rei
tal - Jundiaí
p h o r u s
cucullatus

11/04/05

Soltura

11/04/05

Soltura

Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico

Mamífero
Ave

Ave

Ave
11/04/05

Soltura

Apreensão
de Tráfico

Ave

11/04/05

Soltura

Ave

05/05/05

Soltura

Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico

29/05/05

Óbito

Apreensão
de Tráfico

Ave

05/05/05

Soltura

Apreensão
de Tráfico

Ave

05/05/05

Soltura

Apreensão
de Tráfico

Ave

20/05/05

Soltura

Apreensão
de Tráfico

Ave

24/04/05

Óbito

Apreensão
de Tráfico

Ave

20/05/05

Soltura

Apreensão
de Tráfico

Ave

20/05/05

Soltura

Apreensão
de Tráfico

Ave

05/05/05

Soltura

Ave

05/05/05

Soltura

Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico

Ave

Ave
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Sporophila
lineola
Sporophila
lineola
Sporophila
lineola
Sporophila
plumbea

Bigodinho
Bigodinho
Bigodinho
Patativa
do Campo
Canário-da-terra
Trinca-ferro
Trinca-ferro
Trinca-ferro
Sabiá-laranjeira
Sabiá-laranjeira
Sabiá-laranjeira
Sabiá-laranjeira
Sabiá-laranjeira
Sabiá-branco
Bico-de -veludo

11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí

01/05/05

Óbito

01/05/05

Óbito

01/05/05

Óbito

05/05/05

Soltura

11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental – Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental – Jundiaí
11/04/05 Polícia Ambiental
11/04/05 Polícia Ambiental

20/05/05

Soltura

30/07/05

Soltura

30/07/05

Soltura

20/05/05

Soltura

14/04/05

Óbito

25/04/05

Óbito

11/04/05

Óbito

14/04/05

Óbito

16/04/05

Óbito

28/04/05

Óbito

12/05/05

Óbito

12/05/05 Polícia Ambien- 12/05/05
tal - Jundiaí

Óbito

Buteo albi- G a v i ã o - 14/05/05 Polícia Ambien- 24/05/05
tal - Jundiaí
caudatus -do-rabo-branco
Várzea 19/05/05
Hydrochae- Capivara 19/05/05 G.M.
Paulista
ris hydrochaeris

Óbito

Sicalis flaveola
Saltator similis
Saltator similis
Saltator similis
Turdus rufiventris
Turdus rufiventris
Turdus rufiventris
Turdus rufiventris
Turdus rufiventris
Turdus leucomelas
Schistochlamys ruficapillus
M a z a m a Veado-cagouazoubi- tingueiro
ra

Óbito

Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico

Ave

Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico
Apreensão
de Tráfico

Ave

E n c o n t ra do enroscado num
portão de
ferro
Capturado
pela Polícia
Ambiental
Encontrada
no esgoto de uma
área residencial

Mamífero

Ave
Ave
Ave

Ave
Ave
Ave
Ave
Ave
Ave
Ave
Ave
Ave
Ave

Ave

Mamífero
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A l o u a t t a Bugio-rui- 21/05/05
guariba
vo

21/05/05

Óbito

C a l l i t h r i x Sagüi-de- 26/05/05 Polícia Ambien- 26/05/05
penicillata -tufo-preto
tal - Jundiaí

Óbito

M a z a m a Veado-ca- 29/05/05
gouazoubi- tingueiro
ra
Mamífero
Buteo mag- G a v i ã o - 01/06/05
nirostris
-carijó

G.M. Louveira

Civil

01/06/05

Óbito

Civil

01/06/05

Óbito

Myocastor Ratão-do- 10/06/05 Corpo de Bom- 16/06/05
coypus
-banhado
beiros - Jundiaí

A l o u a t t a Bugio-rui- 11/06/05
guariba
vo

Louveira

13/06/05

C o l u m b a Pomba-a- 15/06/05 Polícia Ambien- 30/07/05
picazuro sa-branca
tal - Jundiaí

Leptotila rufaxilla

Juriti

15/06/05 Polícia Ambien- 27/06/05
tal - Jundiaí

R u p o r n i s G a v i ã o - 15/06/05 Polícia Ambiental - Jundiaí
m ag n i ro s - -carijó
tris

Soltura

Óbito

Soltura

Óbito

E n c o n t ra do em estrada grudado a um
fio de alta
tensão
Animal foi
e n c o n t ra do quando
caiu da árvore
Animal foi
atropelado
e ia ser sacrificado

Mamífero

E n c o n t ra do por civis em uma
caçamba
de lixo
E n c o n t ra do em uma
oficina mecânica
Animal caiu
da árvore e
foi atacado
por cães
Era mantido em cativeiro, foi
apreendido
Era mantido em cativeiro e foi
apreendido
em uma residência
Era mantido em cativeiro e foi
apreendido
em uma residência

Ave

Mamífero

Mamífero

Mamífero

Ave

Ave

Ave
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Amazonetta Marreco-i- 15/06/05 Polícia Ambien- 23/06/05
brasiliensis
naraí
tal - Jundiaí

Óbito

Amazonetta Marreco-i- 15/06/05 Polícia Ambien- 23/06/05
brasiliensis
naraí
tal - Jundiaí

Óbito

Amazonetta Marreco-i- 15/06/05 Polícia Ambien- 29/06/05
brasiliensis
naraí
tal - Jundiaí

Óbito

Amazonetta Marreco-i- 15/06/05 Polícia Ambien- 07/07/05
brasiliensis
naraí
tal - Jundiaí

Óbito

Amazonetta Marreco-i- 15/06/05 Polícia Ambien- 23/06/05
brasiliensis
naraí
tal - Jundiaí

Óbito

Amazonetta Marreco-i- 15/06/05 Polícia Ambien- 23/06/05
brasiliensis
naraí
tal - Jundiaí

Óbito

Amazonetta Marreco-i- 15/06/05 Polícia Ambien- 26/06/05
brasiliensis
naraí
tal - Jundiaí

Óbito

Amazonetta Marreco-i- 15/06/05 Polícia Ambien- 23/06/05
brasiliensis
naraí
tal - Jundiaí

Óbito

Amazonetta Marreco-i- 15/06/05 Polícia Ambien- 23/06/05
brasiliensis
naraí
tal - Jundiaí

Óbito

Tyto alba

C o r u j a - 28/06/05 Polícia Ambien- 29/06/05
-suindara
tal - Jundiaí

Óbito

Era mantido em cativeiro e foi
apreendido
em uma residência
Era mantido em cativeiro e foi
apreendido
em uma residência
Era mantido em cativeiro e foi
apreendido
Era mantido em cativeiro e foi
apreendido
Era mantido em cativeiro e foi
apreendido
Era mantido em cativeiro e foi
apreendido
Animal era
mantido
em
cativeiro e foi
apreendido
Animal era
mantido
em
cativeiro e foi
apreendido
Animal era
mantido
em
cativeiro e foi
apreendido
Foi encontrada em
uma caixa
por civil

Ave

Ave

Ave

Ave

Ave

Ave

Ave

Ave

Ave

Ave
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Agouti paca

Tyto alba

Paca

30/06/05

Civil

C o r u j a - 02/07/05 Polícia Ambien-suindara
tal - Jundiaí

Rhinoptynx Coruja-o- 13/07/05 Cajamar - Guarclamator
relhuda
da Municipal
Columba livia

Pombo

20/07/05 Secretaria de
transportes

Columba livia

Pombo

20/07/06 Secretaria de
transportes

B o t h r o p s Jararaca
sp

03/08/05 Polícia Ambiental - Jundiaí

D i d e l p h i s G a m b á 08/08/05
albiventris de orelha
branca

Civil

05/07/05

Óbito

Animal foi
atropelado
dentro de
condomínio
03/08/05
Óbito Animal enroscado
em
linha
de pipa e
caiu
13/06/05
Óbito E n c o n t ra do em uma
funilaria
25/07/05
Óbito E n c o n t ra do dentro
de
uma
caixa
no
canteiro de
uma praça
25/07/06
Óbito E n c o n t ra do dentro
de
uma
caixa
no
canteiro de
uma praça
12/08/05 Destina- Encontrada
uma
do
ao em
Instituto c h á c a r a ,
Butantã era mantida em uma
gaiola
16/09/05
Fuga
E n c o n t ra do no quintal de uma
casa após
ser
atacado por
cães

Mamífero

Ave

Ave

Ave

Ave

Réptil

Mamífero

C a l l i t h r i x Sagui de 13/08/05 Guarda Municipenicillata tufo preto
pal
2/03/06 D e s t i n a - Animal apedredo à As- jado por crianças
sociação
Mucky de
Proteção
aos Primatas

Mamífero
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Zonotrichia Tico Tico 01/09/05 Polícia Ambiencapensis
tal
Hydrochae- Capivara
ris hydrochaeris

3/10/05

05/09/05 B o m b e i r o s , 06/09/05
Jundiaí

Eupetome - Beija-flor- 12/09/05
na macrou- -rabo-de-tesoura
ra

Civil

13/09/05

A l o u a t t a Bugio-rui- 12/09/05 Polícia Ambien- 15/09/05
guariba
vo
tal - Jundiaí

Egretta thu- G a r ç a - 19/09/05 Polícia Ambien- 21/09/05
tal - Jundiaí
la
- b ra n c a -pequena

Hydrochae- Capivara
ris hydrochaeris

21/09/05 Defesa civil - 25/09/05
Cabreúva

Didelphis
sp

Gambá

24/09/05

Tupinambis
sp

Teiú

Civil

25/09/05

24/09/05 Guarda Munici- 24/09/05
pal - Jundiaí

Soltura

Apreendido do Tráfico
Óbito E n c o n t ra do ferido
por tiro em
um condomínio
Óbito E n c o n t ra do ao lado
da
mãe
que estava
morta sem
conseguir
voar
Óbito Socorrido
após cair
de uma árvore e ser
atacado
por cães
Óbito E n c o n t ra do
após
ter se enroscado
em
linha
de pipa e
caido num
lago
Óbito E n c o n t ra do após ter
sido atacado por cão
Óbito A mãe foi
atacada
por um cão
e salvaram
o
filhote
que estava
grudado a
ela
c h e g o u E n c o n t ra em óbito do em uma
fazenda
com suspeita
de
tiro ou armadilha

Ave

Mamífero

Ave

Mamífero

Ave

Mamífero

Mamífero

Réptil
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C a l l i t h r i x Sagui de 26/09/05 Vigilância Sani- 02/03/06 Destinapenicillata tufo preto
tária - Louveira
do à Associação
Mucky
de Proteção aos
Primatas

Mamífero

D i d e l p h i s G a m b á 02/10/05
aurita
de orelha
preta

Mamífero

Civil

09/10/05

P a r o a r i a Galo da 03/10/05 Polícia Ambiendominicana Campina
tal - Jundiaí
P a r o a r i a Galo da 03/10/06 Polícia Ambiendominicana Campina
tal - Jundiaí

Sicalis flaveola
Sicalis flaveola
Sicalis flaveola
C y a n o compsa
brissonii
Turdus rufiventris

Canário - 03/10/05 Polícia Ambien- 04/10/05
da - terra
tal - Jundiaí
Canário - 3/10/05 Polícia Ambien- 04/10/05
da - terra
tal - Jundiaí
Canário - 03/10/05 Polícia Ambien- 04/10/05
da - terra
tal - Jundiaí
Azulão 03/10/05 Polícia Ambiental - Jundiaí

Atropelado
e deixado
na vigilância sanitária, teve o
membro
posterior
amputado
E u t a n á - E n c o n t ra sia
do por civil
machuc ado e sangrando vítima de tiro
Vítimas
do Tráfico
eram
Vítimas
do Tráfico
eram mantidos em
cativeiro
Soltura Vítimas do
Tráfico
Soltura Vítimas do
Tráfico
Soltura Vítimas do
Tráfico
Vítimas do
Tráfico

Sabiá - la- 03/10/05 Polícia Ambien- 04/10/05
ranjeira
tal - Jundiaí

Soltura

Turdus rufi- Sabiá - la- 03/10/05 Polícia Ambien- 04/10/05
ventris
ranjeira
tal - Jundiaí

Soltura

Turdus rufi- Sabiá - la- 03/10/05 Polícia Ambien- 04/10/05
ventris
ranjeira
tal - Jundiaí

Soltura

Turdus sp

Sabiá

03/10/05 Polícia Ambien- 08/10/05
tal - Jundiaí
Turdus rufi- Sabiá - la- 03/10/05 Polícia Ambien- 04/10/05
ventris
ranjeira
tal

Óbito
Soltura

Vítimas
do Tráfico
eram
Vítimas
do Tráfico
eram mantidos em
cativeiro
Vítimas
do Tráfico
eram mantidos em
cativeiro
Vítimas do
Tráfico
Vítimas do
Tráfico

Ave

Ave

Ave
Ave
Ave
Ave

Ave

Ave

Ave

Ave
Ave
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Turdus leu- Sabiá
- 03/10/05 Polícia Ambiencomelas
branco
tal - Jundiaí
Tachypho- Gurundi 03/10/05 Polícia Ambien- 04/10/05
nus rufus
tal - Jundiaí

Soltura

Sporophila B i g o d i - 03/10/05 Polícia Ambien- 01/11/05
lineola
nho
tal - Jundiaí

Óbito

Saltator si- Trinca - 03/10/05 Polícia Ambien- 22/02/06
milis
ferro
tal Saltator si- Trinca - 03/10/05 Polícia Ambien- 13/01/06
milis
ferro
tal - Jundiaí

Soltura

Saltator si- Trinca - 03/10/05 Polícia Ambien- 04/10/05
milis
ferro
tal - Jundiaí

Soltura

Soltura

Didelphis
sp

Gambá

08/10/05

Civil

22/10/05

Óbito

Didelphis
sp

Gambá

08/10/05

Civil

24/10/05

Óbito

Didelphis
sp

Gambá

08/10/05

Civil

19/10/05

Óbito

Didelphis
sp

Gambá

08/10/05

Civil

24/10/05

Óbito

Didelphis
sp

Gambá

08/10/05

Civil

20/10/05

Óbito

D i d e l p h i s G a m b á 02/10/05
aurita
de orelha
preta

Civil

23/11/05

Soltura

Vítimas do
Tráfico
Vítimas
do Tráfico
eram mantidos em
cativeiro
Vítimas
do Tráfico
eram mantidos em
cativeiro
Vítimas do
Tráfico
Vítimas
do Tráfico
eram mantidos em
cativeiro
Vítimas
do Tráfico
eram mantidos em
cativeiro
Encontrado em
jardim de
uma casa
Encontrado em
jardim de
uma casa
Encontrado em
jardim de
uma casa
E n c o n t ra do em um
jardim
Encontrado em
jardim de
uma casa
E n c o n t ra do por civil
machuc ado vítima
de tiro

Ave
Ave

Ave

Ave
Ave

Ave

Mamífero

Mamífero

Mamífero

Mamífero

Mamífero

Mamífero
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D i d e l p h i s G a m b á 02/10/05
aurita
de orelha
preta

Civil

23/11/05

Soltura

E n c o n t ra do por civil
machuc ado vítima
de tiro

Mamífero
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho está de acordo com a WWF – Brasil (1995) e a SOS Fauna (Órgão de defesa da
Fauna e Flora Brasileira) (2006), pois de acordo com os dados obtidos pode-se constatar que,
a Associação Mata Ciliar recebeu 206 espécimes de aves, 105 de mamíferos e 15 de répteis
dentre eles o jabuti. A maior parte dos animais teve o diagnóstico de maus tratos e apreensão
do tráfico.
Nas Associações eles recebem os devidos cuidados e, se aptos, são soltos nas localidades
onde foram capturados. Além do tratamento clínico são realizadas coletas de material biológico
é feita uma marcação através de tatuagem durante a sua quarentena, este procedimento garante
a formação de um banco de dados e de material para eventuais pesquisas e, desse modo contribui para o aumento do conhecimento na área de animais selvagens.
O objetivo das Associações é fazer com que estes animais retornem a natureza, mas nem
sempre sua reintrodução é possível, já que alguns animais não podem participar deste processo,
por terem perdido os hábitos selvagens (animais que viviam desde filhotes em casas particulares
ou ainda que chegam muito jovens ao CRAS) ou por estarem fisicamente inaptos a sobreviver na
natureza (animais muito feridos como aves sem a possibilidade de vôo). Estes indivíduos continuam a viver em cativeiro, sendo então destinados a zoológicos, aquários e outras instituições
ou ficam nas instalações das Associações.
Como exemplo, de todos os animais que foram recebidos pela Associação Mata Ciliar em
2005, 135 sobreviveram, e foram devolvidos à natureza, 6 foram encaminhados a entidades que
mantém animais que não puderam ser devolvidos ao ambiente natural, Alguns permanecem
na Associação aguardando um receptor e 158 morreram, sendo 2 por eutanásia. Algumas das
espécies recebidas foram: aves: Tyto Alba (Coruja-suindara), Amazonetta brasiliensis (Marreco-inanaí); mamíferos: Callithrix penicillata (Sagui de tufo preto), Didelphis albiventris (Gambá de
orelha branca); répteis: Crotalus durissus (Cascavel) e Hydromedusa tectifera (Cágado-pescoço-de-cobra) que são citados por WWF – Brasil (1995) e a SOS Fauna (2006) como espécies mais
procuradas e apreendidas.
O autor Nalini (2003), diz que o Brasil perde 1,3 milhões de hectares de florestas por ano, é
como se a humanidade respirasse e comece dólares, a partir daí a importância destas Associações com meios de preservação da flora e fauna, como no caso da Associação Mata Ciliar que
além de realizar a proteção da fauna silvestre também possui projetos de proteção à flora, que
segundo o autor Vernier (2000) a exploração florestal abusiva também faz com que desapareçam diversas espécies. Portanto, as atividades das Associações estudadas colaboram efetivamente na redução da extinção das espécies e do impacto ambiental, através da recuperação de
animais provenientes do tráfico e maus tratos, bem como para a melhoria da qualidade de vida
e conservação destas espécies.
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ESCOLA DEMOCRÁTICA

RESUMO: Neste presente artigo destacamos o esforço pela implantação de uma escola democrática que abrange a vida social e escolar tanto dos discentes quanto dos profissionais da
educação. E integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, como uma
estratégia do Governo Federal do Brasil para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação Integral; e a Escola da Ponte em Portugal que
embasam essa proposta de estudo, percebe-se o favorecimento e a diversidade na medida
em que considera que todos os alunos podem ter participação nas escolhas e caminhos de
sua vida escolar. Há, entretanto, necessidades no contexto em que a escola está inserida que
interferem de maneira direta na gestão. Sebe-e que a educação é um direito de todos e deve
ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento e do fortalecimento da personalidade. O
respeito aos direitos e liberdades humanas, primeiro passo para a construção da cidadania,
deve ser incentivado em todos os níveis de escolarização.

Palavras-chave: Escola Democrática; Participação; Tutoria.
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INTRODUÇÃO

O

debate acerca da gestão democrática tem, notadamente, se destacado na educação brasileira. O movimento mundial pela participação de todos na administração escolar é uma ação
política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos
a terem oportunidades de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de imposição.
Pois, neste exemplo de escola, como a Escola da Ponte, a integração dos discentes
é feita por um tutor que mostra aos alunos a importância da convivência e como as regras
possibilitam o processo de aprendizagem, na sua consolidação o tutor conduz o aprendiz a autonomia. De modo, a ser procurado pelo educando quando este vê necessidade.
Em vez de disciplinas, o projeto pedagógico é dividido por seis dimensões, apoiadas por
docentes e pedagogos e psicólogos: linguística (Língua Portuguesa, Inglesa, Francesa e Alemã), lógico-matemática (Matemática), naturalista (Estudo do Meio, Ciências da Natureza, Ciências Naturais, Físico-Química e Geografia), identitária (Estudo do Meio, História e Geografia
de Portugal e História), artística (Expressão Musical, Dramática, Plástica e Motora, Educação
Física, Educação Visual e Tecnológica – E.V.T., Educação Musical, Educação Visual, Educação Tecnológica e T.I.C.), pessoal e social (Formação Pessoal, Ensino Especial e Psicologia).
Esta escola atende gratuitamente alunos na mesma perspectiva de construção de autonomia,
abolindo provas, ciclos e séries e reunindo os estudantes como educadores de seus pares. E
como a ampliação desta maneira de aprendizagem pode ser construída também em outros lugares, como a Escola Municipal Desembargador (2004) e a Escola Municipal Presidente (2008),
localizadas em São Paulo, reconfiguraram seus projetos pedagógicos, substituindo a estrutura
das salas de aula e assumindo os estudantes como protagonistas da aprendizagem. Nesta
premissa nasce o Programa Mais Educação que visa à construção de uma ação intersetorial
envolvendo as políticas públicas educacionais e sociais com o objetivo, de contribuir para a diminuição das desigualdades educacionais e para a valorização da diversidade cultural brasileira.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O debate acerca da gestão democrática tem,
notadamente, se destacado na educação brasileira. O movimento mundial pela participação
de todos na administração escolar é uma ação
política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos a terem oportunidades de estarem juntos,
aprendendo e participando, sem nenhum tipo
de imposição. Pois, neste exemplo de escola,
como a Escola da Ponte, a integração dos discentes é feita por um tutor que mostra aos alunos a importância da convivência e como as regras possibilitam o processo de aprendizagem,
na sua consolidação o tutor conduz o aprendiz
a autonomia. De modo, a ser procurado pelo
educando quando este vê necessidade.
Em vez de disciplinas, o projeto pedagógico
é dividido por seis dimensões, apoiadas por
docentes e pedagogos e psicólogos: linguística (Língua Portuguesa, Inglesa, Francesa e
Alemã), lógico-matemática (Matemática), naturalista (Estudo do Meio, Ciências da Natureza,
Ciências Naturais, Físico-Química e Geografia),
identitária (Estudo do Meio, História e Geografia
de Portugal e História), artística (Expressão Musical, Dramática, Plástica e Motora, Educação
Física, Educação Visual e Tecnológica – E.V.T.,
Educação Musical, Educação Visual, Educação
Tecnológica e T.I.C.), pessoal e social (Formação Pessoal, Ensino Especial e Psicologia).

Desembargador (2004) e a Escola Municipal
Presidente (2008), localizadas em São Paulo,
reconfiguraram seus projetos pedagógicos,
substituindo a estrutura das salas de aula e assumindo os estudantes como protagonistas da
aprendizagem.
Nesta premissa nasce o Programa Mais Educação que visa à construção de uma ação
intersetorial envolvendo as políticas públicas
educacionais e sociais com o objetivo, de contribuir para a diminuição das desigualdades
educacionais e para a valorização da diversidade cultural brasileira. Diante da temática exposta, para que o desenvolvimento da pesquisa
possa ocorrer de modo qualificado, algumas
questões centrais despontam como elementos
relevantes de análise. Nesse enfoque, se torna
necessário abordar questões atinentes a complexidade do sistema de ensino restringindo
o estudo especificamente nas competências
necessárias para o exercício da participação
democrática.
Talvez, não precise ter uma cultura de enciclopédica e com uma forte estruturação discursiva, que tem como base “o texto do saber‟ em
uma pedagogia essencialmente frontal (PERRENOUD, 2001, p.17):

Por isso, o objetivo deste presente artigo
científico é mostrar como foi possível o educador José Pacheco, com sua experiência de
idealizador da proposta, apoiou no Brasil uma
escola democrática, Escola Âncora, em Cotia
(SP), que foi inspirada na proposta portuguesa.
Esta escola atende gratuitamente alunos na
mesma perspectiva de construção de autonomia, abolindo provas, ciclos e séries e reunindo os estudantes como educadores de seus
pares. E como a ampliação desta maneira de
aprendizagem pode ser construída também
em outros lugares, como a Escola Municipal
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A palavra competência, do latim competentia, surgiu pela primeira vez na língua francesa,
no século XV, designando a legitimidade e a
autoridade das instituições para tratar de determinados problemas. Este é o sentido com o
qual o termo é usado na área jurídica: faculdade concedida por lei a um funcionário, juiz ou
tribunal, para apreciar e julgar certos pleitos e
questões. Com o tempo, a palavra competência ganhou conotações diferentes, de acordo
com as áreas de conhecimento. Os especialistas em Ciências Sociais utilizam a palavra
quase sempre no plural – competências – designando os conteúdos particulares de cada
qualificação profissional em uma determinada
organização de trabalho. Para os psicólogos,
a palavra competência vem no singular, indicando um comportamento que é equivalente
à capacidade ou habilidade, muitas vezes à
uma aptidão. Na educação encontramos várias
concepções de competências (PERRENOUD,
2002) define competência como a capacidade
[...]. (LITTO; GUIBERT; FERNANDEZ; PALANGE; DEPRESBITERIS, 2012).

cácia em linhas de aprendizagem, resultando
em muitas ocasiões posicionamentos controversos, que gravitam na órbita da análise didática ou mesmo de uma nova metodologia ofertada em substituição a ditadura administrativa.
Deste modo, a mobilização de saberes pode
ser entendida de várias formas, como dominadas nas seguintes palavras:
Em abordagens educacionais condutivistas
as competências são vistas como expressão
de funções, atividades, conhecimentos específicos. As competências se transformam em
fins, conteúdos guias para escolher procedimentos de avaliação. As competências, em
uma abordagem educacional mais ampla, expressam uma gama de saberes diversificados
com potencial para concretizá-las. É o discurso
das competências que desvela a necessidade
de outras dimensões de saberes e, sobretudo,
de sua mobilização. O desejo de superar a
fragmentação do conhecimento, estimulando a
aprendizagem, buscando respeitar a complexidade das relações (LITTO; GUIBERT; FERNANDEZ; PALANGE; DEPRESBITERIS, 2012).

MOBILIZAÇÃO DE SABERES
Segundo os autores supramencionados na
seção anterior (2012), esta temática aborda
a engrenagem da escola democrática, sob a
perspectiva referente as ações necessárias
para o seu exercício ; a importância da interação entre os vários participantes da escola;
o planejamento,a implementação e sua execução. Tal enfoque está neste momento, associado intimamente a compreensão inserida nas
discussões em torno das novas ferramentas a
disposição dos cidadãos e os problemas contemporâneos atrelados à atuação do poder público na questão da universalização do estudo.
Diante do panorama que ora se apresenta, é
possível perceber que o presente assunto vem
agregando, com o passar dos anos, somado
ao crescente aumento da sociedade civil, seguidores que por sua ordem, militam em diversas linhas de estudos, abordando inúmeros
desdobramentos, principalmente sobre sua efi225
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AUTONOMIA NA VISÃO PIAGETIANA

condição necessária, conforme Piaget (1973,
p.24).

Em sua definição para autonomia, Piaget (1973,
p.24), coloca que, graças ao uso da razão, o sujeito pode, ele mesmo, liberar-se do que a tradição procura impor às diversas consciências. O
indivíduo, assim, é capaz, graças à razão por ele
construída, de poder se opor à autoridade, seja
ela de qualquer natureza.

As estratégias utilizadas na Escola Democrática pelos alunos para desenvolverem uma cultura
de cooperação e gerarem entendimento do real
objeto de estudo mesmo sem participação direta
no ambiente do escolar. Na verdade, isto é conduzido pelos tutores (educadores) que monitora
as participações dos alunos. Eles podem partiSerão analisadas as ideias de Piaget na ótica cipar ativamente dos processos envolvidos em
da construção da autonomia do sujeito na escola suas atividades” (TAJARA, 2002, p.41).
democrática, através das possibilidades estratéVimos que a construção do conhecimento
gicas oferecidas pelas novas tecnologias de informação e comunicação, enfatizando também as ocorre pelas interações entre seus participantes,
consolidando-se por meio de colaborações e cotelemáticas.
operações, mediante as quais os alunos ganham
Piaget (1973, p.24) percebe o conceito de au- fluência e desembaraço no ambiente escolar
tonomia como um conjunto de regras, que serão para exporem suas atividades em andamento.
construídas, coletivamente, em função de objeti- Tornando- os capazes de expressarem seus divos já escolhidos. Isto é, relata a autonomia como versos pontos de vista, compartilhando-os com
sendo relacionada com o surgimento de relações os demais membros do grupo envolvidos com o
de cooperação, que se constroem através de in- tema a ser estudado. Trazendo a questão a Piaget
terações de reciprocidade, de igualdade entre os (1973) onde enfatizou que somente as relações
indivíduos. Assim, os dados puderam ser reuni- sociais permitem o livre intercâmbio de pontos de
dos em duas categorias: alunos que apresenta- vista permitindo a autonomia.
ram certa autonomia em relação à questão escoUm ponto positivo percebido neste movimento
lar; alunos que não tinham autonomia.
de desenvolvimento da autonomia do sujeito são
Conforme Piaget (1973, p. 45), para desenca- os resultados dos “feedbacks” realizados pelo
dearem uma cultura de cooperação e criarem tutor de sala. De acordo com Prensky e Marc
entendimento daquilo que estudam em conjunto, (2001, p. 105), esse elemento pode desencade modo a serem mutuamente responsáveis pela dear trocas interindividuais, propiciando um enriquecimento nas interações entre os sujeitos, inaquisição do conhecimento:
centivando-os a tomarem decisões e construírem
Além de atuarem como fonte de informações estratégias em torno de um objetivo em comum,
e como meio comunicacional, essas tecnologias a aprendizagem, de forma autônoma, na medida
também podem servir para o desenvolvimento em que o desenvolvimento do pensamento raciode atividades que facilitem o desenvolvimento da nal, consoante a epistemologia genética, é fruto
autonomia, da solidariedade, da criatividade, da do esforço que o sujeito faz para pensar sobre
cooperação e da parceria, como ferramentas que seu próprio pensar e agir.
permitem a criação de ambientes virtuais, onde
Freire (2003, p.59) relata a autonomia como
é possível vivenciar valores humanos associados
aos processos de construção do conhecimento sendo viabilizada muito mais em função da visão
dos responsáveis pelo programa educativo e pe(MORAES, 2002, p. 5).
las estratégias pedagógicas que fomentam esse
Dentro deste enfoque, que traz como pano de papel interativo.
As atividades colaborativas que podem fornefundo as interações, encontramos elementos que
nos autorizam a dizer que existem situações que cer o alicerce para a construção da capacidade
possibilitam a construção da autonomia, pois os do aluno de trabalhar, planejar e decidir em grualunos realizam as tarefas de forma autônoma, po de forma cooperativa.
226
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CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
DEMOCRÁTICA: “PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO”
O direito de aprender é inerente ao direito
à vida, para assegurá-lo o Governo Federal
através da Portaria Interministerial 17/2007 e
pelo Decreto Presidencial 7.083/2010 e integra as ações do Plano de Desenvolvimento da
Educação – PDE, estabelece a promoção e a
ampliação de tempos, espaços, oportunidades
educativas e o compartilhamento da tarefa de
educar entre os profissionais da educação e
de outras áreas, as famílias e os diferentes atores sociais que por meio da Educação Integral,
busca reconhecer as múltiplas dimensões do
ser humano e a peculiaridade do desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.

A construção do conhecimento ocorre pelas
interações entre seus participantes, consolidando-se por meio de colaborações e cooperações, mediante as quais os alunos ganham fluência e desembaraço no ambiente educacional
para exporem suas atividades em andamento.
Tornando- os capazes de expressarem seus diversos pontos de vista, compartilhando-os com
os demais membros do grupo envolvidos com
o tema a ser estudado. Trazendo a questão a
Piaget (1973) onde enfatizou que somente as
relações sociais permitem o livre intercâmbio
de pontos de vista permitindo a autonomia.
Portanto, sabe-se que a Educação Integral
em jornada ampliada no Brasil é uma política
pública em construção que atende, prioritariamente, escolas de baixo IDEB, inicialmente situadas em capitais e regiões metropolitanas,
Dra. Jaqueline Moll, diz que a proposta do programa “constitui-se a partir da compreensão de
uma escola que baixa seus muros e encontra a
cultura, a comunidade, a cidade em processos
permanentes de expansão e de criação de territórios educativos”.
O acompanhamento pedagógico das escolas
no campo deve abranger: ciências humanas,
ciências e saúde, etnolinguagem, matemática,
leitura e produção de textos. Além do currículo,
as atividades nessas escolas também devem
privilegiar itens como agroecologia, cultura, iniciação científica, memória e história das comunidades tradicionais.
Cada escola, com seu projeto político-pedagógico específico, e em diálogo com sua comunidade, determina quantos e quais alunos
participarão das atividades, com o intuito de
alcançar todos os estudantes.
Este processo todo implica e fortalece a relação com as famílias e com os responsáveis
pelos estudantes. Para que a educação seja
“integral”, a família – compreendida como uma
comunidade formada por pessoas que são ou
se consideram aparentadas, unidas por laços,
por afinidades ou por vontade expressa –, participa ativamente da vida escolar. Tornando o
espaço escolar uma Escola Democrática.
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ESCOLA DA PONTE
De acordo com pesquisas, a “Escola da Ponte” é uma instituição pública de ensino localizada em Portugal, no distrito do Porto, e dirigida
pelo educador José Pacheco. Não há organização por classes, nem por idade, mas sim por
áreas de interesse. Os alunos são co-responsáveis por algum aspecto do funcionamento da
escola, juntamente, com os orientadores, onde
este estimulam os discentes a construírem sua
autonomia.
Pois, podem escolher o que estudar e com
quem, e podem solicitar a ajuda de um professor, desde que façam por escrito um pedido de
auxílio, deixando claro o que querem saber, o
que já sabem e o que já fizeram para aprender.
O educador se responsabiliza por orientar a
pesquisa, que é feita, predominantemente, em
livros e na internet. Freire (2003, p.59) relata a
autonomia como sendo viabilizada muito mais
em função da visão dos responsáveis pelo programa educativo e pelas estratégias pedagógicas que fomentam esse papel interativo do que
pelas características da tecnologia mediadora,
mesmo sabendo que algumas tecnologias possibilitam mais interação que as outras.

A escolarização é dividida em três ciclos: Núcleo da Iniciação, Núcleo da Consolidação e
Aprofundamento. Núcleo da Iniciação, primeira dos três ciclos da escola, é trabalhado a
fim de aprender a: ser pontual, assíduo e zeloso por seus materiais e colegas; a cumprir
suas tarefas, pedindo auxílio ao professor só
quando realmente precisar; desenvolver sua
criatividade e participação, com intervenções
pertinentes; elaborar e atualizar seu plano de
estudo; reconhecer suas falhas e acertos, nas
auto-avaliações; pesquisar, resolver conflitos e
se comunicar – oralmente e por escrito – de
forma clara e coerente (FREIRE, 2003).
Para Ferreiro (1993) o núcleo da consolidação, segundo ciclo onde se procura cumprir o
currículo nacional destinado ao primeiro ciclo
do ensino básico de forma autônoma, consolidando suas competências desenvolvidas na
primeira fase.
Aprofundamento, terceiro ciclo, os alunos
trabalham os conteúdos do segundo ciclo do
ensino básico. Eles possuem total autonomia
de seu tempo na escola, mas devem participar
das aulas de educação física e de laboratório
e podem fazer parte de projetos de extensão e
de pré-profissionalização.
Desta mesma maneira a Escola Âncora, Escola Municipal Desembargador, a Escola Municipal Presidente, localizadas em São Paulo,
reconfiguraram seus projetos pedagógicos,
substituindo a estrutura das salas de aula e assumindo os estudantes como protagonistas da
aprendizagem.
Por ser uma etapa anterior à linguagem escrita, se constitui num pré-requisito básico para
a alfabetização e, consequentemente, para a
aprendizagem da leitura e escrita. A criança que
não tem a linguagem oral desenvolvida, apresentará dificuldades em desenvolver a escrita
por não possuir vocabulário passivo (palavras
entendidas) e ativo (palavras faladas) e desta
forma apresentará problemas para a compreensão e reprodução de palavras ou textos.
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Além dos aspectos citados, relacionados ao
preparo que a criança tem até entrar em contato com a escrita, outros fatores também influenciam no aprendizado e desenvolvimento
da escrita.

Diferentemente de que ocorre com crianças
da periferia, que não têm incentivo à leitura e a
escrita, parte de seus familiares, que não percebem em seu dia a dia, a utilidade da leitura e
da escrita, como se esta fosse restrita apenas
ao ambiente escolar, por vezes de forma obriSegundo Ferreiro (1993), o contexto socio- gatória e não útil (FERREIRO 1993).
cultural também influencia no aproveitamento
apresentado pelo aluno em relação ao domínio
Para José e Coelho (2001), também exisda escrita, isso porque o aprendizado da lin- tem os fatores psicológicos e pedagógicos
guagem inicia-se no lar e na comunidade em que levam a disortografia, são eles: desajustes
que o indivíduo vive. Desta forma, a linguagem emocionais provocados pela dificuldade que
oral, citada anteriormente, não é fator isolado, a criança tem de aprender, o que gera ansiepois o indivíduo que tem contato com dialetos dade, insegurança e autoconceito negativo e;
diferenciados, gírias, podem demonstrar dificul- estratégias inadequadas de ensino, falta de esdades para familiarizar-se com o vocabulário timulação pela pré escola dos pré requisitos
formal: “as informações que uma criança que necessários à leitura e à escrita; falta de percresce em um ambiente alfabetizado recebe cepção por parte da escola do nível de matucotidianamente é inacessível para aqueles que ridade da criança, iniciando uma alfabetização
crescem em lares com níveis de alfabetização precoce; relacionamento deficiente entre probaixos ou nulos” (FERREIRO, 1993, p.20).
fessor-aluno; não domínio de conteúdo e metodologia por parte do professor; atendimento
Também se pode considerar um fator que di- precário das crianças devido à superlotação
ficulta o domínio da linguagem escrita, o con- das classes.
vívio que a criança tem com a escrita e sua
utilidade. Ferreiro (1993) e Morais (2004) discutem que, quando a criança tem contato com
a linguagem escrita, por meio de seus pais e
familiares, e percebe o seu uso como algo importante na vivência social, têm mais facilidade em desenvolver a escrita de forma
correta, o que ocorre com crianças de
classe média, por exemplo, que tem pais
que concluíram o ensino médio, e que
utilizam jornais, revistas e livros como
meios de aprendizagem e atualização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método utilizado pelo Programa Mais Educação e Escola da Ponte que tem a figura do tutor
intermediando o conhecimento, nos mostra que este deve estar em harmonia e sincronia com
esse objetivo. Como trazido anteriormente, os tutores são profissionais, geralmente professores,
responsáveis por promover e facilitar os processos de interação: professor – aluno, professor-alunos, aluno-aluno, aluno-alunos.
O objetivo da tutoria é criar situações que possibilitem ao aluno perceber que apesar do estudo ser autônomo, ele pode compartilhar seus conhecimentos. Assim ele assume importantes
atividades.
Cada qual carrega uma genética que amolda a personalidade humana e o caminho profissional a ser traçado. Neste sentido o homem congrega um conjunto de qualidades que o direciona
na carreira acadêmica. O estilo comportamental e a técnica que são dois elementos primordiais
nesta jornada que juntos formarão a competência para o discente construir sua autonomia.
Defendemos que não existe um rol taxativo e imutável de competências a serem preenchidas
pelos profissionais que trabalham com a tutoria, mas devem estar sincronizados aos parâmetros
mínimos aceitáveis e os demais adjetivos, sejam na órbita do conhecimento ou comportamental
apenas o tornará singular diferenciando-o dos demais profissionais da educação.
Portanto, inexiste uma lista interminável de competências a serem atestadas, todavia, até mesmo para garantir a qualidade do ensino, requisitos indispensáveis devem ser postos ao profissional que anseia atuar em uma escola democrática, sendo o conhecimento do conteúdo e a
facilidade do relacionamento interpessoal itens de primeira medida.
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ALUNO AUTISTA: O DESAFIO DA
INCLUSÃO

RESUMO: Atualmente tem-se dificuldades para abordar o assunto da educação inclusiva, pois
existe uma falta de informação, especialização e ações para com o tema, por isto, neste estudo são apontados as características dos alunos dentro do espectro autistas, os conceitos
a serem aplicados em sala de aula e os tratamentos possíveis em âmbito escolar que devem
ser dispensado ao aluno. Contudo, apesar de o autismo ser discutido amplamente devido a
demanda de alunos, se faz necessário uma definição clara do que é o autismo e como a educação adotada para este aluno deva ser realizada e, por sua vez, averiguar quais são as dificuldades do corpo docente e o que pode ser transformado para uma maior adaptação. Todavia,
este estudo está focado em identificar, através da literatura vigente, quais são as dificuldades
e quais as possibilidades para que o aluno que esteja dentro do espectro autista seja recebido
em ambiente escolar e ainda, é de suma importância que a socialização de todos as crianças
com estes alunos já tenha seu início na escola regular, ou seja, com as demandas atuais ocorre
que surge uma escola que busca ensinar esses alunos da mesma forma como educa os outros
e em contrapartida é preciso que haja mudanças e mais conhecimentos para fazer isso de
forma satisfatória. Portanto, toda a criança tem direito a uma educação plena e obter menos
do que a pessoa precisa significa colocar em risco o seu direito de coexistir em sociedade.

Palavras-chave: Autismo; Inclusão; Legislação; Socialização.
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INTRODUÇÃO
O autismo consiste em uma síndrome que afeta diversos aspectos da comunicação, além disso, influencia o comportamento dos sujeitos e ainda, na atualidade, existe um caso de autismo a
cada cento e dez nascidos. Contudo, existe uma estimativa que no Brasil, existam cerca de dois
milhões de pessoas que possuem autismo, sendo, mais de trezentas mil ocorrências somente
no Estado de São Paulo. No entanto, apesar de ter um número expressivo de incidência, foi
apenas no ano de 1993 que a síndrome foi incluída à Classificação Internacional de Doenças da
Organização Mundial da Saúde (OLIVEIRA, 2020).
Todavia, o autismo ao contrário de muitas doenças ou distúrbios semelhantes, carrega consigo muita complexidade, apesar de não saber muito sobre a sua etiologia, pois é determinado
por sintomas e sinais característicos que surgem ao longo do tempo. Ainda existem muitas
pesquisas inconclusivas sobre o autismo e o porquê dele ocorrer, o que se sabe é que aparece
conforme exista uma combinação de fatores tanto biológicos quanto ambientais, sendo assim,
o processo é principiando com uma combinação de genes, mas é desencadeado conforme o
ambiente em que o sujeito é exposto quando nasce (GALDINO, 2011).
No dia dois de abril é comemorado o dia mundial de conscientização sobre o autismo e a
Organização Mundial da Saúde (2020), calcula-se que o autismo afeta uma em cada cento e
sessenta crianças no mundo e , por sua vez, a condição chamada de transtorno do espectro
autista geralmente tem início na infância e persiste durante a adolescência e vida adulta. Contudo, existem muitas pesquisas de base científica que indicam a existência de fatores diversos
que podem admitir uma criança mais predisposta ao autismo, abrangendo questões de natureza
ambiental e genética.
Entretanto, existe um alerta importante a ser dito, pois não existe nenhuma evidência que associe a condição neurológica a vacinas como a do sarampo; da caxumba ou da rubéola e, por
sua vez, se faz necessário esclarecer que estudos anteriores que afirmavam a relação de vacinas
com a doença tinham falhas metodológicas, sendo assim, o indivíduo com autismo pode ter uma
vida independente e produtiva, se o quadro for grave, precisam de cuidados por toda a sua vida,
isto pode gerar a discriminação e o estigma que estes sujeitos levam pela vida.
Entretanto, sabe-se que o transtorno do espectro autista foi descoberto há pouco tempo na
história das psicopatologias referentes ao desenvolvimento, sendo considerada uma doença que
tem foco no relacionamento interpessoal e acrescentando-se a isso, atualmente essa doença
tem causas multifatoriais, com inúmeras etiologias e sabe-se que a origem do transtorno é neurológica (MOREIRA, 2005).
Segundo Orrú (2012) apresenta, o autismo é caracterizado pela dificuldade que o indivíduo
tem do contato afetivo e os casos mais severos costumam ser os mais raros e, por sua vez, a
criança tem sintomas, que tem como marca base a obsessão, associado a movimentos estereotipados e ainda apresenta ecolalia, que consiste em uma afasia em que o indivíduo repete de
maneira mecânica palavras ou até mesmo frases inteiras.
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Contudo, conforme afirma Zanellato e Poker (2012) é possível garantir uma educação de muita
qualidade a todas as crianças, quando se considera as especificidades individuais e as suas
limitações, sendo assim, o professor deverá estar ciente das particularidades de cada indivíduo
e saber como trabalhar isto, para assim gerar a inclusão de todos e através disto, transformar a
vida destes seres humanos.
No entanto, para Falcão (1996) com um experimento feito pelo maior representante da teoria
comportamentalista, que se chamava Skinner que, por sua vez, na década de 30, divulgou o
efeito dos seus experimentos com animais, o mais visto foi o que realizou com o roedores dentro
de uma caixa experimental que continha uma barra que, quando acionada, permitia que a água
ou alimento ficasse ao alcance do animal e assim sendo, após muitas sessões, ficou assim demonstrado que o rato comprimir a barra sempre que fosse colocado na caixa, pois assim ele foi
condicionado, demonstrando a todos a importância do estímulo.
Entretanto, como Moreira (1994) quando se estudava o comportamento humano, Skinner acreditava que em grupos escolares o comportamento de seus alunos podia ser alterado pela apresentação de materiais diferenciados e pelo oferecimento de recompensas, o nome que ele dava
a isto era de reforço o que, por sua vez, significava que em qualquer estímulo cuja apresentação
ou afastamento aumenta a probabilidade de uma resposta, ou seja, o reforço é positivo se faz
quando a presença fortalece o comportamento positivo e o negativo, por sua vez, quando o
afastamento fortalece não repetir o comportamento.
Assim sendo, um reforço positivo consistiria somente em adicionar algo, que seja alimento,
água ou o sorriso do professor, ao ambiente do organismo e, por sua vez, um reforço negativo
consistiria em retirar alguma coisa como, por exemplo, um som muito alto, um choque de eletricidade ou uma face aborrecida do professor, da situação, sabe-se que nestas duas situações a
probabilidade de que a resposta ocorra é aumentada (MOREIRA,1994).
O maior conhecimento sobre o autismo ainda é da classe médica, mas existe uma emergência
para que mais pesquisas educacionais possam vir a contribuir para a inclusão desta criança, afinal a educação inclusiva não deve ser vista como uma mera disciplina escolar, que se resume a
práticas repetidas, mas sim, vista como uma forma de incorporar saberes, transpassar fronteiras
e transformar as realidades destes alunos (WUO, 2019).
Portanto, este estudo está focado em identificar, através da literatura vigente, quais são as dificuldades e quais as possibilidades para que o aluno que esteja dentro do espectro autista seja
recebido em ambiente escolar, e ainda, segundo Medeiros (2010) através da literatura é possível
constatar as dificuldades dos professores e também dos alunos com as pessoas que possuem
autismo, sendo assim, de suma importância a socialização de todos com estes alunos já tenha
seu início na escola regular, ou seja, com as demandas atuais ocorre que surge uma escola que
busca ensinar esses alunos e em contrapartida precisa de mais conhecimentos para fazer isso
de forma satisfatória.
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DEFICIÊNCIA MENTAL E AUTISMO
Antes de mais nada é fundamental distinguir a
deficiência mental do autismo, pois ainda existe
muita confusão sobre o tema. O primeiro, entende-se como o funcionamento intelectual inferior
à média da população geral, sendo assim, advém do período de desenvolvimento e revela-se através de limitações associadas a duas ou
mais áreas da capacidade do indivíduo a responder de maneira adequada as demandas da
vida que este terá em sociedade. Entretanto, o
segundo, ou seja, o autismo consiste em uma
desordem, que é integrante de um conjunto
de síndromes chamada Transtorno Global do
Desenvolvimento, definido assim, como alterações presentes do nascimento até os três anos
de idade e que é caracterizado por alterações
na interação social e com isto, a capacidade
de comunicação fica comprometida e o uso
da imaginação é afetada (GAUDERER, 1997).
No entanto, para Ricardo et al (2007) com
a ampliação dos objetivos educacionais o que
se e se espera é que os conhecimentos adquiridos na escola tenham sua atribuição para
além dos seus muros escolares, para a vida
dos seres. Além disto, de modo geral, pode-se
dizer que com as novidades na educação regular, possa ao articular um aspecto novo no
ensino que trata-se do ensino por competências, ainda que possa atribuir uma abundância de interpretações a esse termo e ainda,
paralelamente, a escola parece estar sendo
questionada quanto a sua aptidão de atender
às expectativas dos alunos, incluindo nestas
as escolhas dos conteúdos a ensinar, tornando
assim, cada vez mais comuns por parte desses alunos interrogações e o projeto escolar
poderá prepará-los para o que esperam encontrar quando concluírem a formação básica.
Porém, segundo Ferraz & Fusari (1993), a escola deve ser um espaço onde se possa incluir,
desenvolver todas as capacidades criativas,
estimar as diversidades que os indivíduos possuem, proporcionando assim, novos horizontes
para que isso aconteça, deve-se ainda ter um

cuidado máximo na construção desse novo
espaço, para que o mesmo se torne atrativo
para os jovens. No entanto, os recursos mobilizadores de que a escola pode se apossar,
além das potencialidades das artes, se pode
usar como uma ferramenta fundamental para a
escola convidar e transformar a realidade desses adolescentes, pois a educação escolar e
o meio social em que vive pode exercer uma
ação recíproca e constante um sobre o outro,
tanto para o positivo, quanto para o negativo.
De acordo com Sassaki (1999) a inclusão social consiste em um processo pelo qual a sociedade se adapta a alguma situação ou alguma
pessoa para poder incluir em seus sistemas sociais, indivíduos com necessidades especiais
e, por sua vez, se preparar para assumir sua cidadania, ou seja, a inclusão social compõe um
processo bilateral onde as pessoas que ainda
estão excluídas, busquem equacionar problemas, deliberar sobre as soluções e concretizar
uma equiparação de oportunidades para todos
os sujeitos. Além disso, é preciso entender a
necessidade de inclusão da criança com autismo no sistema escolar, sendo fundamental que
todas as partes envolvidas, família, sociedade,
amizades e escola, dispensem as mesmas, um
tratamento de acolhimento, entendendo assim,
que o indivíduo pode e deve participar mesmo
que
de
uma
forma
diferenciada.

AUTISMO E O PROCESSO
EDUCACIONAL
Certamente, deveria haver uma revisão quanto ao currículo escolar no que se refere à criança com autismo e também um amplo treinamento aos indivíduos envolvidos no processo,
sendo assim, através de algumas medidas é
possível que algumas ações melhorem todo
este processo como, por exemplo, começar a
inclusão na escola regular na educação infantil; que a criança tenha idade igual ou com uma
mínima diferença dos demais estudantes; capacitação e profissionalização especial para os
professores e funcionários do estabelecimento;
fazer exercícios que gerem uma conscientiza236
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ção para a aceitação da classe e do professor para este novo aluno; a orientação geral
e também a participação da família; cuidado
com a sala de aula que deve estar organizada. Além disto, solicitar aos alunos que olhe
sempre diretamente em seus olhos; utilize regularmente recursos visuais, os coloridos, e os
que chamem atenção (NASCIMENTO, 2007).
Entretanto, se pode dizer que as crianças
aprendem comportamentos, hábitos e ainda
conhecimentos de distintas maneiras e, tanto a
psicologia como a pedagogia explicam como
esta aprendizagem acontece. Além disto, há
diversas maneiras de se aprender, cada uma
independente por teóricos das mais variadas
tendências, ou seja, uma criança principia seu
processo de conhecimento explorando os objetos que estão ao seu alcance, quando ela
está atuando sobre eles, seria assim, o que
acontece com um bebê de meses ao segurar com as mãos um objeto que no período
se limita a segurar o objeto, puxá-lo, movê-lo
e ainda levá-lo a boca; e com o tempo e novas experiências com objetos, esses planos
serão ampliados, diversificando até chegar a
condutas mais difíceis diante das coisas que
são próprias das crianças e também são próprias da idade destas crianças (POZO, 1999).

aluno que se encontra motivado busca novos
conhecimentos e oportunidades, evidenciando assim, o envolvimento com o processo de
aprendizagem como um todo, participando nas
tarefas com ânimo e revelando disposição para
novos desafios (ALCARÁ; GUIMARÃES, 2007).
Porém, para Garrido (1990), com a questão motivacional, se faz necessário esclarecer
a razão de alguns estudantes se identificarem e aproveitarem a vida escolar, despontando nos mesmos comportamentos adequados, conseguindo novas capacidades e
alargando todo o seu potencial, mas outros
estudantes já demonstram pouco interesse
nas atividades, realizando-as por obrigação,
ou ainda de forma pouco responsável e, abandonando uma ampla parte da vida escolar.

Entretanto, cabe salientar que existe uma deficiência de estudos que possam contemplar a
interação entre os gestores, os professores e
principalmente pais e familiares no processo de
inclusão da criança dentro do espectro autista no
contexto escolar e para a promoção de mudanças que são necessárias aos educandos. Além
disto, através de um número maior de artigos e
estudos, espera-se que haja o compartilhamento dentro das escolas e dentro da realidade de
cada uma delas, possibilitando práticas efetivas e as experiências vivenciadas sejam muiTodavia, somado a tudo isto, é necessário to mais satisfatórias (CABRAL; MARIN, 2017).
manter o máximo possível a rotina da sala e
da escola; estimular sempre as amizades; traConforme se analisa os estudos, que são esbalhar com repetições para que a criança pos- cassos sobre o assunto, é possível identificar
sa acompanhar e compreender; elogiar; regras que o que é mais relevante é a questão soe disciplinas bem colocadas; não diferenciar cial destas crianças e neste contexto se espeobrigações e os direitos das demais crianças ra a modificação de uma série de habilidades
da sala de aula; adaptação de mobiliários; pre- e competências escolares e é dependente da
paração da grupo escolar; adaptação da gra- valorização dos professores, apoio a classe
de curricular e também a inserção na política docente, qualificação e capacitação e fazer da
de inclusão no Projeto Político Pedagógico, escola um ambiente para desenvolvimento de
pertencente a escola (NASCIMENTO, 2007). competências sociais dos alunos autistas. PorTodavia, no contexto é educacional a motivação dos alunos se torna um enorme desafio com
que se faz necessário confrontar, pois há implicações diretas na característica do envolvimento do aluno com todo o processo de ensino que
ele é submetido e a aprendizagem. Contudo, o

tanto, diminuir crenças da incapacidade interativa destes alunos autistas e que pode influenciar
na adaptação destes alunos nos anos subsequentes e ainda, com um espaço de acolhimento e interação (CAMARGO; BOSA, 2009).
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Contudo, ao imaginar as atividades se faz
necessário refletir sobre a interação e integração com o mundo da criança com autismo e
buscar contato para que a mesma e interaja,
ou seja, a criança será capaz de se integrar
com as outras e com o auxílio de um mediador
é possível que ela consiga lidar com os seus
comportamentos inadequado e com o tempo
se acomodar no grupo. Além disto, pode-se
utilizar músicas cantadas com o uso de gestos e movimentos que usam como referência
o corpo, estimulando assim o contato físico;
pular; brincadeira com tintas; esculturas com
massinhas; atividades em frente ao espelho.
Com isto, se faz necessário o estímulo, mas
é importante compreender que a criança com
autismo precisa desta iniciativa para ter um
desenvolvimento completo (ARAÚJO, 2020).
Todavia, as crianças que vivem dentro do espectro autista, aparentemente, não exibem sinal algum de algum transtorno físico. No entanto, sabe-se que diversas crianças autistas não
apresentam lateralidade e ainda, continuam ambidestras em uma idade com a qual já se nota
a dominância cerebral já estabelecida crianças
normais e, por sua vez, os bebês não apresentam sorriso social e o contato visual não é
frequente, mesmo quando crescem continuam
sem apresentar afetividade com os seus familiares, resultando em uma ansiedade extrema
quando a sua rotina é descontinuada, gerando
também certa agressividade e em situações extremas auto mutilação grave. Ainda, essas crianças se utilizam de brincadeiras rígidas, sempre repetitivas e monótonas (LUDCKE, 2011).
Segundo Medeiros (2010) é possível que os
professores trabalhem com as crianças seguindo alguns aspectos importantes, que consiste em trabalhar em sala com a socialização
e a oralidade, utilizando o nome de colegas
e a criança, podendo estender esta atividade
para os familiares, professores, pedindo para
identificar quem mora com ele, quem estuda e quem leciona as aulas. Além disto fazer
atividades que envolvam o nome, ajudando
a mesma a reconhecer as letras do seu pró-

prio nome; utilizar regras de socialização, visando a adaptação do autista a locais novos
e lugares de convivência. Ainda sempre que
possível deve-se trabalhar com rotinas, pois
isso dará mais independência na organização dos materiais escolares, vestuário e comportamento, mostrando assim a esta criança
que ao seu redor existem regras a cumprir.
Conforme Kelman (2010) revela, a inclusão
deve ser discutida e refletida nas mais diversas
situações que envolvem o dia a dia, buscando
assim, possíveis soluções para os problemas
que possam e que venham a surgir e como
forma de enriquecer o trabalho. Contudo, para
que essa inclusão possa ocorrer da maneira
mais harmônica possível, se faz necessário
que os alunos recebam essa atenção, sendo
necessário que as escolas em geral discutam
essa política educacional, onde seja proporcionado aos professores e aos demais funcionários formações adequadas e um projeto
não só em âmbito pedagógico, mas político
também, visando garantias de atendimento
individualizado, onde exista o respeito as particularidades de cada um dos indivíduos, trazendo assim, um desenvolvimento de caráter positivo junto a um ensino de qualidade.
Entretanto, faltam aos professores uma melhor compreensão acerca da proposta de inclusão vigente no ambiente escolar, obtendo
assim a melhor formação conceitual e mais
condições apropriadas no trabalho que, por
sua vez, levam a novas perspectivas e reflexões sobre a forma de tratamento no que se
refere ao espectro do autismo (BEYER, 2007).
Todavia, através das experiências dos professores, tanto as positivas, que obtiveram sucesso; quanto as negativas que, por sua vez, se
mostraram ineficazes e ineficientes em relação
as práticas pedagógicas, demonstra que os estados emocionais, e as próprias crenças dos
educandos e educadores ficam fragilizados e
isto, por sua vez, gera um sentimento de impotência e frustração que é facilmente detectado
na oratória dos docentes, deixando evidente
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que há lacunas na formação do professor em esquecer do papel psicológico neste procesrelação ao autismo e este cenário não tem pre- so de inclusão escolar (LEMOS et al, 2014).
visão de se transformar (SCHMIDT et al, 2016).
De acordo com Rodriguez (2006) a exclusão
Entretanto, para se transformar verdadeira- se dá possivelmente devido a fatores culturais,
mente a humanidade em algo melhor, algo conduzindo assim ao pensamento que qualque atenda às necessidades dos sujeitos que quer diferença seria perigosa e ainda geraria
habitam, deve-se sempre apresentar indivídu- uma demanda que poderia prejudicar outros,
os autoconscientes e ainda participantes da cuidado especial quanto a identidade, situação
sua própria sociedade, deve-se estabelecer sócio econômica, de deficiência, de etnia, entre
metas de acordo com as necessidades hu- outros. Sendo assim, a sociedade tem uma tenmanas comuns. No entanto, há de saber que dência a exclusão de tudo o que é diferente e
o homem necessita estar habilitado a buscar a resposta mais comum vista é o banimento, o
meios de sobrevivência, a desenvolver con- isolamento do que é considerado diferente, com
dições de se informar e adotar as decisões isto, se faz necessário que se crie programas
de modo livre e autônomo (SAVIANI, 2013). para combater a exclusão, obtendo assim o conceito contrário a exclusão, ou seja, a inclusão.
Contudo, para Peixoto (2003) esse conjunto
de fatores pode consentir ao indivíduo desenNo entanto, como exemplifica Santos (2008),
volver uma acertada e correta astúcia como ser para que o educador consiga efetivamente fahumano, além de um melhor aproveitamento zer uma relação sobre o que é, e como enpara si, enquanto indivíduo, do método de pro- sinar o aluno com autismo, se faz necessária
dução da vida na constituição e transformação a formação adequada, caso contrário toda a
do mundo físico e do mundo social que seria metodologia utilizada em sala não servirá para
para todos os indivíduos. Contudo, para que alcançar o objetivo que se deseja, que é a
a educação das crianças dentro do espectro aprendizagem, visto que esse é um dos granautista obtenha resultados benéficos, deve-se des problemas encontrados atualmente nas
atentar a forma de ensinar que, por sua vez, escolas, pois os professores não estão preatenda a diversidade existente dentro das salas parados e capacitados para lidar com essas
de aula e consiga acolher a manifestações perti- crianças, principalmente pela falta de formação.
nentes ao transtorno (PAPIM; SANCHES, 2013).
Contudo, os professores que lecionam em
Porém, destaca-se que é de suma impor- escolas, por vezes demonstram medo e até
tância, que haja uma análise das interações não concordam com a inclusão que está aconsociais dentro das escolas, verificando qual tecendo em todo sistema educacional, no país
é a participação das crianças dentro do es- todo. A compreensão do professor em relação
pectro autista, dos professores e das demais à inclusão está sujeita a sua formação cultucrianças, compreendendo assim, que o com- ral e principalmente intelectual que, por sua
portamento das crianças podem ser influen- vez, interfere diretamente na prática pedagógiciados pela interação entre alunos, mediação ca. Sendo assim, por vezes o professor quer
feita pelos docentes e também pelas particu- compartilhar a responsabilidade de instruir
laridades da criança com autismo. Além dis- uma criança com autismo com os demais into, nas intervenções se faz necessário que divíduos, devido às dificuldades que ocorrem
as estratégias que serão adotadas pelos pro- na própria sala de aula. Sendo Assim, a infessores sejam pautadas na teoria, ou seja, clusão em si é vista de forma negativa, pois
no maior número de estudos para ajudar os nem todos se sentem aptos para lidar com as
pais e mestres e, por sua vez, em profissio- particularidades da criança (NUNES, 2020).
nais capacitados, somado a isto, não se deve
239

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

Portanto, como explica Klein (2010) a expressão inclusão é utilizada como o sinônimo de práticas educacionais mais justas e
solidárias que, por sua vez, é capaz de tornar o indivíduo um participe de um todo, para
não excluir aquele que apresenta comportamentos, maneiras e características diferentes dos demais e isto, por si somente, já seria o ideal para começar o trabalho escolar.

LEGISLAÇÃO E INCLUSÃO
Atualmente o autismo é considerado como
uma síndrome relacionada ao comportamento
com causas múltiplas e é acatado como um
curso de um distúrbio do desenvolvimento. Sabe-se ainda que consiste em uma inadequação
do desenvolvimento que irá se manifestar por
toda a vida do indivíduo, acometido de vinte
entre cada dez mil nascidos e é mais comum
entre meninos que meninas, seria 1 para 4 garotos. Além disto, é possível observar reações
anormais às percepções, as funções corpóreas mais afetadas são a visão, a audição, o tato,
a dor, o equilíbrio, o olfato, a gustação e a propriocepção, somada a isto tem-se a fala que
é ausente ou com algum atraso, certas áreas
do pensar, imaturidade na fala, compreensão
limitada das ideias, um relacionamento anormal com as pessoas ao redor, com os objetos
e com os seus brinquedos (LUDCKE, 2011).

teração social destas crianças e que o quadro
pode se mostrar variável e possivelmente até
difícil de identificar. Todavia, como existe uma
série de graus de autismo, a intensidade dos
sintomas pode variar, pode-se ter uma criança
com o comportamento bem comprometido e
uma outra brilhante, sendo assim, o diagnóstico
precoce é de suma importância para o desenvolvimento destes indivíduos. Contudo, depois
de ter o diagnóstico de autismo, tanto o paciente
quanto os seus familiares têm uma nova busca
que consiste em encontrar um tratamento adequado e é possível se deparar com profissionais despreparados. No entanto, hoje em dia, o
tratamento mais seguro que é utilizado é a Terapia Comportamental, que é baseado em evidência científica, neste programa o tratamento
é gratuito ao autista e ainda prepara os seus familiares com um treinamento para saber como
agir com estes pacientes durante a vida dele.

Conforme o Ministério da Educação (2020),
a política Nacional de Educação Especial Inclusiva junto com a legislação educacional é
garantido à pessoa com autismo o direito à
ampla educação e a inclusão escolar, sendo necessário verificar de forma mais próxima de como acontece a inclusão dos alunos
que estão dentro do espectro autista, pois é
muito importante destacar que há uma ampla necessidade de todos os profissionais
da educação e em especial os professores,
Apesar do autismo ser mais comum em me- se aprofundarem cada vez mais nos estudos
ninos, costuma ser mais severo quando pre- sobre o autismo e com isto, propiciar a inclusente em uma menina e os sinais são mais são de alunos autistas em todas as escolas.
intensos, sendo possível notar quando se
Então, finalmente, no mês de dezembro do
acompanha a criança desde o nascimento até
antes dos três anos de idade, que por sua vez, ano de 2012, alguns dos direitos da pessoa
nota-se a alteração de uma criança para outra dentro do espectro autista foram assegurados
e com isto, é possível visualizar claramente as pela lei 12.764, e recebeu o nome de Política
diferenças e evidencia como é complexo iden- Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
tificar um único perfil ou a especificidade do com Transtorno do Espectro Autista, que contranstorno como o autismo (COLL et al., 2004). siste essencialmente no reconhecimento que
estas crianças e adultos possuem os mesmos
Dessa forma, segundo Oliveira (2020) sabe- direitos já garantidos a outros pacientes com
-se que não se pode afirmar geneticamente as necessidades especiais que vivem no país,
causas do autismo, emprega-se o diagnóstico ou seja, frequentar escolas regulares e acombaseado na observação do paciente. Entretan- panhamento de saúde (OLIVEIRA, 2020).
to, existe uma dificuldade de linguagem e na in240
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a condução deste trabalho de revisão bibliográfica da literatura, objetivou-se o
levantamento de produções relacionadas à
educação, saúde e arte, assim sendo, neste
sentido, a revisão adotou a seguintes etapas:
seleção dos trabalhos pertinentes ao tema; estabelecimento de critérios de exclusão e inclusão deles; análise dos resultados e a discussão a despeito do tema proposto. Tem como
aportes os autores os estudos de Schmidt et
al. (2016), Lemos (2014) e Wuo (2019) que
abordam questões pertinentes ao assunto.
Todavia, os critérios que constituíram para
a inclusão e exclusão de trabalhos foram definidos por: disponíveis na língua portuguesa,
que constem na literatura como, livros, sites,
revistas, vídeo, para assim, contribuir para um
primeiro contato com o elemento de estudo investigado e os eletronicamente publicados. Já
para a exclusão, foram excluídas as produções
que sejam duplicadas, cartas ao leitor ou boletins e estudos que não abordam temática relevante ao tema proposto. Portanto, nesse tipo
de produção, o material coletado pelo levantamento bibliográfico é organizado por procedência, ou seja, artigos, teses, dissertações e fontes de divulgação de ideias como as revistas,
sites, vídeos, entre outros. A busca também foi
realizada pelo acesso online, empregando um
instrumento que pondera os seguintes itens:
identificação do artigo original, características metodológicas do estudo, avaliação metodológica e dos resultados, dentre distintas
informações que foram relevantes ao estudo.
Os trabalhos foram lidos na íntegra e analisados quanto aos aspectos quantitativos
e qualitativos. O primeiro foi composto das
seguintes variáveis: periódicos; artigos; livros; autores; ano de publicação; país/estado; e tipo do estudo. Já o segundo, os
indicadores foram acolhidos pela leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O autismo consiste em uma desordem global que motiva o não desenvolvimento normal da inteligência e isso, por sua vez, resulta em uma grande dificuldade de desenvolver relações sociais
normais e em comportamentos compulsivos e cheio de rituais. A inserção de um aluno dentro
do espectro autista em uma escola regular traz discussões e provoca mudanças que devem ser
assistidas por um corpo docente preparado e estruturado para as mudanças oriundas desta
nova perspectiva escolar.
Contudo, a inclusão deve ser utilizada como o sinônimo de práticas educacionais mais justas e
solidárias que, por sua vez, seja capaz de mudar a realidade dos indivíduos, como um partícipe
de um todo, para não excluir aquele que apresenta comportamentos, maneiras e características
diferentes dos demais indivíduos e isto seria o ideal para começar o trabalho pedagógico escolar.
Através dos estudos é possível identificar as principais dificuldades apresentadas para a inclusão dos autistas na escola pública de ensino regular, considerando os pontos e contrapontos
da escola inclusiva e a importância da relação da família e da escola como fator preponderante
para a inclusão de tais alunos.
Ainda, vale ressaltar que a inclusão é um processo contínuo, pois tem sempre o que se
aperfeiçoar a partir de olhares atentos sobre os pontos positivos e os negativos, assim sendo,
compartilhando os pontos positivos com os demais profissionais envolvidos com a inclusão na
escola regular, porém os pontos negativos também devem ter importância pois, os profissionais
atuantes na escola podem refletir sobre estas ações e modificar tais atitudes, trazendo assim,
reflexão sobre as tentativas e novas estratégias para o desenvolvimento do processo inclusivo.
Portanto, com as demandas atuais, ocorre que surge uma escola que busca ensinar esses
alunos da mesma forma como educa os outros e em contrapartida é preciso que haja mudanças
e mais conhecimentos para fazer isso de forma satisfatória. Portanto, toda a criança tem direito
a uma educação plena e obter menos do que a pessoa precisa significa colocar em risco o seu
direito de coexistir em sociedade.
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O ENSINO DE ARTES E A EDUCAÇÃO

RESUMO: Este trabalho acadêmico discute a importância e o papel da arte na educação e mostra como essa linguagem é importante na construção de conhecimento, favorecendo o desenvolvimento de diversos aspectos da cognição, da motricidade, os sociais e os afetivos.
Outro importante fator a ser considerado são os aspectos relacionados ao uso da memória,
do raciocínio, da concentração, da emoção, da expressividade, do movimento corporal, da
interação do indivíduo com o meio, sua comunicação e sua linguagem. Este trabalho é realizado através de leituras e estudos de capítulos de livros, artigos e pesquisas que tratam da
utilização e importância da arte na Educação.

Palavras-chave: Arte; Educação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

N

ão podemos deixar de considerar que a conceituação da arte é extremamente subjetiva,
e que depende da cultura em que está inserida, ao momento histórico e também aos
indivíduos em si, sujeitos da produção e da leitura da obra. Mesmo com esta comprovada dificuldade de definição não pode negar que a arte sempre esteve presente na história
da humanidade, sendo, inclusive, um dos fatores que nos diferencia dos outros seres vivos.
Neste sentido, é correto afirmar que a arte é produto da sociedade em que está inserida. Ao nos
apresentar a sua concepção a respeito da arte, Ernest Gombrich afirma que Uma coisa que realmente não existe é aquilo a que se dá o nome de Arte. Existem somente artistas. Outrora, eram
homens que apanhavam terra colorida e modelavam toscamente as formas de um bisão na parede de uma caverna; hoje, alguns compram suas tintas e desenham cartazes para tapumes; eles
faziam e fazem muitas outras coisas. Não prejudica ninguém chamar a todas essas atividades
arte, desde que conservemos em mente que tal palavra pode significar coisas muito diferentes,
em tempos e lugares diferentes, e que arte com A maiúsculo não existe (GOMBRICH, 2000, p.15).
O autor defende que a arte com A maiúsculo tornou-se uma espécie de rótulo desejado por
muitos artistas, e que tantos outros mergulham em profunda decepção quando ouve de alguém
que aquilo que produzem não é arte. Nas palavras do autor, transformou-se em fetiche e, ao
mesmo tempo, em bicho-papão. Uma busca dos artistas em troca de reconhecimento, em que
não podemos deixar de considerar a influência da crítica, da percepção de beleza de cada sujeito, e também da cultura onde se está inserido. Ao continuar a busca por respostas, podemos
nos deparar também com importante definição apresentada por Jorge Coli, que relaciona a arte
diretamente ao sentimento e à cultura, afirmando que Arte é certas manifestações da atividade
humana diante das quais nosso sentimento é admirado, isto é: nossa cultura possui uma noção que denomina solidamente algumas de suas atividades e as privilegia. Portanto, podemos
ficar tranquilos: se não conseguimos saber o que a arte é pelo menos sabemos quais coisas
correspondem a essa ideia e como devemos nos comportar diante delas (COLI, 1995, p. 8).
Ele também esclarece que nada é espontâneo, ou seja, quando
uma produção artística a partir de nosso gosto, não estamos exercendo
ca totalmente livre, pois sofremos influências durante toda a nossa vida,
do em nosso gostar toda a carga cultural que absorvemos desde que

analisamos
uma prátimanifestannascemos.
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Ainda assim, retomamos a existência de diversas linguagens artísticas como formas de
Segundo Duarte Jr. (1991), ao percebermos expressão diferenciadas dentro do campo das
a arte como uma forma de expressão do artis- artes:
ta, passamos a considerá-la uma manifestação
de linguagem, ou de diversas linguagens. Neste caso, é preciso ter o cuidado de não compreender o termo linguagem de uma maneira
estática e fechada, visto que estamos numa sociedade que costuma associar tal palavra apenas à leitura e à escrita. Mas são muitas as forDe qualquer forma, então, para o público, as
mas de linguagem utilizadas pela humanidade:

AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS

•Linguagem verbal: oral e escrita;
•Linguagem não verbal: visual, gestual, táctil,
sonora, olfativa e sinestésica.
Compreendemos que a arte se utiliza de vários tipos de linguagens para estabelecer as
suas relações com o mundo:
•Música;
•Dança
•Plástica bidimensional (desenho/pintura);
•Plástica tridimensional (escultura/ arquitetura);
•Teatro;
•Literatura;
•Cinema (DUARTE JR., 1991).
A utilização de várias expressões não deve
ser vista como um fator impeditivo ou reducionista da obra de arte. Há obras que se utilizam
de várias linguagens ao mesmo tempo, e há
outras que fazem uso de uma única - isso não
as torna menos ou mais importantes.
Duarte Jr. (1991, p. 37-49) nos traz um alerta
a respeito dos conceitos linguísticos, afirmando que eles não são suficientes para exprimir e
descrever sentimentos, já que os sentidos expressos na obra artística são intraduzíveis. Na
visão do autor, devemos ter cautela ao classificar as diferentes linguagens artísticas, pois a
nossa visão de linguagem é algo que fragmenta o sentir, com imensa necessidade de atribuir
significados verbais.

expressões artísticas, sejam elas quais forem,
são formas de partilha de ações e significados.
Quanto mais rica e direta a experiência vivida
- aqui entendo experiência em seu sentido benjaminiano -, mais próximos estarão os contempladores das experiências dos artistas, maior a
possibilidade de (re) conhecer-se, entender o
outro e se fazer entender” (LEITE, 2008, p.33).

Para construirmos o conhecimento acerca
das linguagens artísticas, é necessário que
haja contato e observação constante, ou seja,
um processo de familiarização com as obras,
que permitirá a verdadeira compreensão dentro do contexto da obra em si.
Neste percurso, é preciso considerar as diversas formas de expressão e linguagem artísticas, pois há certa tendência mundial em valorizar mais aquela arte considerada erudita ou,
ainda, fortalecer os saberes acerca das artes
visuais, em detrimento das outras. A partir de
agora, você precisa reconhecer que a arte está
em toda parte: nos arquivos de áudio do seu
celular, nos livros, nas casas de espetáculo, na
internet, na televisão, nos museus, nas praças,
e até nas ruas. E muito da sua interpretação de
mundo vai depender da forma como vai perceber tudo isso.
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OS DISCURSOS ARTÍSTICOS
Ao olharmos para a arte como uma forma de
expressão, ou como uma linguagem, não podemos deixar de considerar que tal processo
de comunicação não carrega apenas a objetivação do artista, ou seja, a obra não traz em
si apenas os sentimentos internos de quem a
produziu, mas também a interpretação subjetiva de quem a interpreta. Para colaborar com tal
teoria, Bakhtin nos esclarece que:
Expressão é tudo aquilo que, tendo se formado e
determinado de alguma maneira no psiquismo do indivíduo, exterioriza-se objetivamente para outrem com a
ajuda de algum código de signos exteriores. A expressão comporta, portanto, duas facetas: o conteúdo (interior) e sua objetivação exterior para outrem (ou também
para si mesmo), (BAKHTIN, 2002, p. 111)

O artista deve sempre considerar que sua
produção será recebida e interpretada a partir
dos sentidos e dos valores de quem a observa,
e isso determina que uma obra de arte nunca
possa ser reduzida à expressão do artista, e
nem somente à interpretação do espectador.
Trata-se de uma via de mão dupla entre as
duas esferas. Bourdieu e Darbel (2007), ao
realizarem estudo sobre o público de museus
de arte na Europa, no final dos anos sessenta,
concluíram que:
É possível constatar fortes variações nas práticas culturais, assim como nas preferências artísticas de indivíduos do mesmo nível escolar ou social, segundo o nível
cultural de sua família de origem (avaliado pelo nível
de instrução e pela profissão de seus ascendentes em
linha paterna e materna). Em razão da lentidão do processo de aculturação, sobretudo, em matéria de cultura
artística, determinadas diferenças sutis, associadas à
antiguidade do acesso à cultura, continuam, portanto,
separando indivíduos aparentemente iguais no que diz
respeito à situação social e, até mesmo, ao nível escolar. A nobreza cultural possui, igualmente, seus redutos
(BOURDIEU e DARBEL, 2007, p. 46).

existe obra de arte universal, pois cada produção será interpretada de uma forma diferente,
em processos que, como já vimos, envolvem
questões sociais, culturais e psicológicas. No
modelo de sociedade atual, para decidir o que
é e o que não é arte, fazemos uso de alguns
instrumentos, sendo o discurso o principal deles. Neste caso, quem detém o poder do discurso são os profissionais da área: historiadores da arte, críticos de arte, peritos e curadores
de museus, visto que a outra parcela da população é considerada não detentora de tais
saberes.
De acordo com Coli (1995, p. 10-11), são
estas pessoas que conferem o estatuto de arte
a um objeto, ou seja, são elas que decidem,
oficialmente, se determinada obra é de arte.
Desse modo, o autor nos alerta que tais instrumentos decidem por nós, aquilo que devemos
ou não considerar arte. Além disso, podem
determinar também, os locais que consideram
mais adequados para a exposição desta ou daquela manifestação artística:

A crítica, portanto, tem o poder não só de
atribuir o estatuto de arte a um objeto, mas
de classificá-lo numa ordem de excelências,
segundo critérios próprios. Existe mesmo uma
noção em nossa cultura, que designa a posição máxima de uma obra de arte nessa ordem: o conceito de obra-prima (COLI, 1995,
p. 14).

Nos dias de hoje, o acesso à produção artística está bastante ampliado, não sendo difícil
encontrar oportunidades para todos os gostos
e também para todos os poderes aquisitivos.
Mesmo assim, é preciso reconhecer que não
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A CRIATIVIDADE
Muitos teóricos apresentam dificuldade em
definir um conceito para a criatividade e isso
se deve, principalmente, ao fato de que ela
não segue um padrão frequente ou previsível,
além de estar relacionada a todas as áreas
e vivências da humanidade. Mesmo assim, é
muito importante que estejamos empenhados
em estudos a respeito da criatividade, pois é
ela quem conduz os avanços no conhecimento
(teóricos e práticos), abrindo novas formas de
olhar o mundo e, se for o caso, de reinventá-lo.
Para estes avanços, não é a memória que
apresenta o diferencial de mudança, mas sim
a criatividade, que é cada vez mais desejada
e necessária. A criatividade não pode ser vista como propriedade exclusiva de apenas alguns seres humanos, mas sim como uma característica em potencial que todos possuem.
De acordo com Fayga Ostrower (1987, p.5), a
realização e desenvolvimento deste potencial
criativo é uma das necessidades da humanidade. É preciso considerar também que a criatividade não está restrita exclusivamente à arte,
mas sim a todo o contexto cultural onde a vida
humana se desenrola. Dessa forma,
Todo indivíduo se desenvolve em uma realidade social, em cujas necessidades e valorações culturais se
moldam os próprios valores de vida. No indivíduo confrontam-se, por assim dizer, dois polos de uma mesma
relação: a sua criatividade que representa as potencialidades de um ser único, e sua criação que será a realização dessas potencialidades já dentro do quadro de
determinada cultura (OSTROWER, 1987, p. 5).

Então a criatividade vislumbra a interligação
de dois aspectos importantes da existência
humana: o individual e o cultural. E também
devemos considerar que o criar é algo muito
próximo ao formar, levando ao processo de
criação a ideia de dar forma a alguma coisa
nova. Para compreender o processo criativo,
torna-se necessário mergulhar um pouco mais
nos fundamentos teóricos da estrutura e da forma, além da certeza de que não se trata de
um exercício involuntário ou inconsciente, nem
tampouco uma qualidade de alguns poucos
gênios da humanidade.

Lubart (2003, p. 18-19) esclareceu que a
criatividade é produto de uma relação complexa entre três componentes: os antecedentes,
as características de uma pessoa e as características da situação. Na busca de justificar a
valorização da criatividade, também contamos
com a colaboração de Bahia (2002), afirmando que:
Para Einstein, considerar a criatividade como algo luxuoso ou supérfluo é limitativo. Novas soluções para
grandes problemas como a pobreza ou o aumento demográfico não aparecem por magia. É preciso trabalhar
estes problemas que ainda nos afligem um século depois de uma forma criativa, tendo uma meta em mente
para orientar e motivar a determinação necessária para
o encontro de soluções inovadoras (BAHIA, 2002, p.
110).

Então já temos clareza de que a criatividade, mesmo sendo difícil de definir, é uma coisa
muito importante para o mundo, pois nela está
a força motriz que direciona as soluções de todos os problemas do universo.

A CRIATIVIDADE NA ARTE
Uma pessoa pode nascer com grande capacidade criativa, ou desenvolvê-la no decorrer
de sua existência, mas só terá interesse pela
arte se tiver contato com produções artísticas,
e devemos considerar que isso pode ocorrer
em casa, na escola, redes sociais, clubes, etc.
Além da relação com a arte, é necessário conhecer e/ou criar técnicas que possibilitem
produzir novas obras e estabelecer novos diálogos com o mundo:
O potencial criador elabora-se nos múltiplos níveis do
ser sensível-cultural-consciente do homem, e se faz presente nos múltiplos caminhos em que o homem procura
captar e configurar as realidades da vida. Os caminhos
podem cristalizar-se e as vivências podem integrar-se
em formas de comunicação, em ordenações concluídas, mas a criatividade como potência se refaz sempre.
A produtividade do homem, em vez de se esgotar, liberando-se, se amplia (OSTROWER, 1987, p. 27).

Pensando na escola como um dos espaços
em que esta relação pode se dar, o aluno precisa encontrar-se num ambiente onde os sabe250
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res não sejam ditados como verdades absolutas, onde ele tenha liberdade para se expressar
e também para conhecer novas possibilidades.
Isso significa superar alguns obstáculos ideológicos e curriculares que a escola contemporânea ainda carrega, pois muitas vezes acaba
inibindo a capacidade criativa de seus alunos
na medida em que determina o que é e o que
não é correto ou belo.
Em pesquisa realizada, Ana Mae Barbosa
(1989) identificou que os professores apresentavam o desenvolvimento da criatividade como
o principal objetivo do ensino de arte nas escolas, e esclarece que não se surpreendeu
com o fato, visto que esta é a compreensão
do senso comum da criatividade, que está relacionada à espontaneidade, auto liberação e
originalidade. A autora defende uma formação
em arte-educação que vislumbre a informação
histórica, a compreensão da gramática visual
e a compreensão do fazer artística como auto
expressão e não apenas o desenvolvimento da
criatividade. Além da criatividade, é preciso saber compreender o mundo, conhecer técnicas,
conhecer as obras e a história, e, sobretudo,
manifestar sua expressão.
A palavra estética vem do grego aisthésis,
que significa percepção ou sensação. Na antiguidade clássica, os filósofos gregos relacionavam a estética ao belo, determinando diferenças entre a beleza natural e a beleza artística.
Para Platão, a beleza dependia da proporção e
da harmonia da obra. Para Aristóteles, o belo
estava diretamente relacionado à ordem e à simetria. Eles viviam num período histórico em
que o belo só poderia ser assim classificado
se tivesse relação com os valores morais estabelecidos pela sociedade.

do afirma que estética é a: “Área da filosofia
encarregada do estudo da sensação, abordando a experiência vivida nas várias formas de
sensibilidade, levando em conta a agradabilidade provocada no sujeito. Daí se relacionar
diretamente com a arte enquanto forma de expressão criativa do belo” (SEVERINO, 2007, p.
186).
Precisamos considerar que os seres humanos são muito diferentes, com emoções e conhecimentos peculiares e individuais, inseridos
em diversas culturas e em variados modos de
vida. Sendo assim, cada um reage de uma forma diferente aos estímulos que recebe, pois
cada um tem a sua própria trajetória de vida. A
experiência estética sempre será diferente em
cada indivíduo, visto que uma mesma obra de
arte pode causar percepções variadas, dependendo de quem a recebe. Neste contexto, percebemos que a estética, enquanto percepção
e sensação dependem também do público, e
não apenas do artista. Segundo Chauí (2000,
p. 411):

A noção de estética, quando formulada e
desenvolvida nos séculos XVIII e XIX, pressupunha:
1. que a arte é produto da sensibilidade, da
imaginação e da inspiração do artista e que
sua finalidade é a contemplação;
2. que a contemplação, do lado do artista, é
a busca do belo (e não do útil, nem do agradável ou prazeroso) e, do lado do público, é a
avaliação ou o julgamento do valor de beleza
atingido pela obra;
3. que o belo é diferente do verdadeiro
(CHAUÍ, 2000, p. 411).

E assim a humanidade classificou a beleza
durante séculos, apenas aceitando aquilo que
era agradável, lógico e moral. Apenas na Idade
Média a filosofia separou a estética da moral e
da lógica, possibilitando o entendimento que
temos hoje acerca do assunto, de acordo com
a definição dada por Severino (2007), quan251
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ARTE BRASILEIRA NO SÉCULO XIX
No século da independência do Brasil, o fomento de ideias nas artes e na ciência era animador.
Muita coisa foi produzida neste período, com influências da Missão Francesa. Os pintores brasileiros seguiram, durante um considerável tempo,
os esquemas do neoclassicismo francês, apenas
adaptando a temática das obras à realidade brasileira. Os pintores de maior destaque são Victor
Meireles, Pedro Américo e Almeida Júnior, que
pintaram as belezas da nossa natureza, retratos
das personalidades e também muitas cenas cotidianas, com a intenção de utilizar a arte para
mostrar o país para o restante do mundo Almeida
Jr. era do interior de São Paulo, e soube “encontrar elemento de uma temática caipira típica: os
trabalhadores do campo, os lazeres e os afazeres locais” (FUSARI e FERRAZ, 1992, p. 134).
O acervo da Pinacoteca do Estado de São
Paulo conta com muitas obras de Almeida Junior. Ainda que não haja um consenso entre os
historiadores da arte a respeito desta cronologia,
consideramos como Arte Contemporânea toda a
produção artística realizada a partir do término da
Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade mergulhou em uma fase de reconstrução da
sociedade e de construção de novos valores. A
essência deste movimento surge de inquietações
e de uma certa efervescência artística que muito
questionou o mundo pós-guerra, bem como os
modelos de vida difundidos pela televisão e pelos movimentos artísticos anteriores.
O avanço da industrialização e das tecnologias
também determina muito sobre o modo de viver
das pessoas, interferindo nos hábitos de vida
e de consumo da humanidade. São muitos os
movimentos artísticos que se destacam na arte
contemporânea: arte bruta, arte informal, pop art,
op art, minimalismo, arte conceitual, internet art
e grafite, entre outros. OP ART: Abreviação do
termo optical art, que significa arte óptica, e teve
como principais pintores o húngaro Victor Vasarely (1908-1997) e Bridget Riley (1931- ). São
obras que parecem ter movimento, em razão da
experiência óptica. No Brasil, Maurício Nogueira
Lima (1930-1999) desenvolveu muitos trabalhos
dentro dessa perspectiva.

ARTE BRASILEIRA NO SÉCULO XX
“O estudo da arte no Brasil a partir do modernismo
inclui leituras, contextualização e análises das produções artísticas brasileiras do século XX, que detectaram
os rompimentos com as tradições e regras acadêmicas,
provenientes dos séculos anteriores” (FUSARI e FERRAZ, 1992, p.136).

O modernismo brasileiro foi desencadeado
pela Semana de Arte Moderna de São Paulo
(1922), determinando uma verdadeira renovação na expressão e na liberdade criadora, rompendo com o passado, numa época de muitas
incertezas políticas e sociais. Poesia, música e
artes visuais empenhadas numa nova possibilidade criadora.
Muitos nomes se destacam na pintura brasileira nesse período, com ênfase em Tarsila
do Amaral, Di Cavalcanti e Candido Portinari.
Reforçamos a importância de que haja contato
com as obras da arte brasileira, pois apenas
assim será possível desenvolvermos o olhar, o
ouvir e o sentir que elas carregam em si:
Espera-se também que, ao estudarmos a arte de um
modo mais competente, mais totalizante, entendendo
as suas diversas conexões possamos deixar nossas
atitudes ingênua e fragmentadas frente a manifestações
artísticas, e dar lugar a uma evidente compreensão da
arte em sua história (FUSARI e FERRAZ, 1992, p.139).

A arte está oficialmente presente na educação escolar há algum tempo, mas apenas com
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 passamos a contar com a sua
obrigatoriedade em toda a educação básica.
Em 2010, com a aprovação da Lei 12.287, §2º
do Artigo 26 da LDB passa a ter a seguinte
redação:
§ 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 (LDB,
1996).
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Vale lembrar que educação básica é o nível
de ensino que compreende a educação infantil,
o ensino fundamental e o ensino médio. Sendo
assim, todas as crianças e jovens brasileiros
têm garantido pela lei, o direito de conhecer a
arte e desenvolver-se culturalmente nos espaços escolares. Desde então o grande desafio
é garantir que o trabalho desenvolvido junto
aos alunos seja significativo. Não pretendemos
formar legiões de artistas a partir dos bancos
escolares, mas sim colaborar com a formação
de seres humanos que tenham sensibilidade
artística e estética, que possam olhar o mundo
pela ótica da arte, e que tenham condição de
se expressar através da linguagem artística:
A escola, como espaço tempo de ensino e aprendizagem sistemático e intencional, é um dos locais onde
os alunos têm a oportunidade de estabelecer vínculos
entre os conhecimentos construídos e os sociais e culturais. Por isso, é também o lugar e o momento em
que se pode verificar e estudar os modos de produção
e difusão da arte na própria comunidade, região país,
ou na sociedade em geral. Deste modo, o aprendizado da arte vai incidir sobre a elaboração de formas de
expressão e comunicação artística (pelos alunos e por
artistas) e o domínio de noções sobre a arte derivativa
da cultura universal (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 19).

dicional, que defende a necessidade de
copiar modelos para treinar habilidades
manuais.
• 1930 O compositor Heitor Villa-Lobos, no
governo de Getúlio Vargas, institui o projeto de canto orfeônico nas escolas. São
formados corais, que se desenvolvem
pela memorização de letras de músicas
de caráter folclórico e cívico. A partir da
década 1930, com o movimento escolanovista, vimos a valorização das experiências artísticas individuais, concentrando o
foco da aula na individualidade do aluno
(BARBOSA, 2003).
Neste sentido, o conhecimento técnico deixou de ser a coisa mais importante da aula
de arte, e o foco passou para o autoconhecimento dos sujeitos. Um grande avanço, diga-se de passagem. Mas ocorre que, a partir de
uma interpretação equivocada das chamadas
ideias novas, surgem nas escolas brasileiras
uma concepção defensora de que a atividade
artística deveria ser utilizada na finalização das
abordagens feitas em outras disciplinas:

A HISTÓRIA DO ENSINO DE ARTE NO
BRASIL
• Podemos construir aqui uma breve linha
do tempo do ensino de Arte no Brasil:
1816 Durante o governo de dom João VI,
chega ao Rio de Janeiro a Missão Artística Francesa e é criada a Academia Imperial de Belas Artes. Seguindo modelos europeus, é instalado oficialmente o ensino
de Arte nas escolas.
•
• 1900 Até o início do século 20, o ensino
do desenho é visto como uma preparação
para o trabalho em fábricas e serviços artesanais. São valorizados o traço, a repetição de modelos e o desenho geométrico.
•
• 1922 Apesar da efervescência das manifestações da Semana de Arte Moderna, o
ensino segue as tendências da escola tra-

A prática de colocar arte (desenho, colagem, modelagem etc.) no final de uma experiência, ligando-se a ela através de conteúdo,
vem sendo utilizada ainda hoje na escola do
1º grau no Brasil, e está baseada na ideia de
que a arte pode ajudar a compreensão dos
conceitos porque há elementos afetivos na
cognição que são por ela mobilizados (BARBOSA, 2003, p. 1).
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• 1935 O escritor Mário de Andrade, então
diretor do Departamento de Cultura do município de São Paulo, promove um concurso
de desenho para crianças com tema livre. O
ganhador recebe uma quantia em dinheiro.
• 1948 É criada no Rio de Janeiro a primeira “Escolinha de Arte”, com a intenção de propor atividades para o aluno
desenvolver a auto expressão e a prática.
Em 1971, chega a 32 o número de instituições particulares desse tipo no país.
• 1960 As experimentações que marcam
a sociedade, como o movimento da bossa nova, influenciam o ensino de Arte nas
escolas de todo o país. É a época da tendência da livre expressão se expandir pelas
redes de ensino.
Nos anos de 1970, com a então nova Lei de
Diretrizes e Bases (Lei 5692/71), a Educação Artística é oficialmente introduzida no currículo das
escolas:
As disciplinas de artes existentes, como Desenho,
Música, Trabalhos Manuais, Artes Aplicadas, Educação
Musical, deixam de existir e os professores têm que
complementar suas formações. As dificuldades são
inúmeras. Os professores adotam em suas práticas às
orientações pedagógicas tradicional e escolanovista,
sem questionamentos ou reflexões sobre o que seria
melhor para o ensino de arte (FERRAZ; FUSARI, 2009,
p. 52).

Nesta pedagogia tecnicista, prevalece a valorização das técnicas, quase não havendo preocupação com a contextualização e reflexão acerca
da arte produzida pela humanidade. Uma visão
bastante superficial a respeito da expressão, que
a reduz a algo muito próximo da espontaneidade,
como se apenas as técnicas fossem o suficiente
para a arte existir:
Alguns livros sobre artes plásticas na escola, escritos
por brasileiros, foram publicados nas décadas de 60
e inícios de 70. Eram, entretanto redutores, todos eles
traziam como núcleo central a descrição de técnicas e
me parece que a origem desta sistematização de técnicas foram apostilas distribuídas pela Escolinha de Arte
do Brasil nos anos 50. As técnicas mais utilizadas eram
lápis de cera e anilina, lápis cera e varsol, desenho de
olhos fechados, impressão, pintura de dedo, mosaico
de papel, recorte e colagem coletiva sobre papel preto,
carimbo de batata, bordado criador, desenho raspado,
desenho de giz molhado etc. (BARBOSA, 2003, p. 3).

• 1971 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), a Educação
Artística (que inclui artes plásticas, educação musical e artes cênicas) passa a fazer
parte do currículo escolar do Ensino Fundamental e Médio.
• 1973 Criação dos primeiros cursos de licenciatura em Arte, com dois anos de duração
e voltados à formação de professores capazes de lecionar música, teatro, artes visuais, desenho, dança e desenho geométrico.
Posteriormente, na tendência progressista,
percebemos o surgimento de uma preocupação com a crítica da realidade social, em
busca de uma educação emancipadora.
Desta forma, a partir dos anos 80, os professores e teóricos da educação começam
a se preocupar em garantir uma escola que
possibilite o engajamento e a transformação
social. Infelizmente, não é difícil de encontrarmos, ainda nos dias de hoje, escolas e
professores que valorizam este modelo de
ensino da arte. 1989 Desde 1982 desenvolvendo pesquisas sobre três ideias (fazer,
ler imagens e estudar a história da arte),
Ana Mae Barbosa cria a proposta triangular,
que inova ao colocar obras como referência
para os alunos.
• 1996 A LDB passam a considerar a Arte
como disciplina obrigatória da Educação
Básica. Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem que ela é composta de quatro
linguagens: arte visual dança música e teatro. O ensino de arte tradicional valorizava
apenas o produto final, que sempre devia
estar dentro das normas e regras estabelecidas, não permitindo inovações ou intervenções expressivas por parte dos alunos.
Era um ensino muito mais voltado à técnica
do que à arte em si. Só era considerado
bom aquele fizesse bons desenhos, no sentido imitativo.
Em geral, os professores conduziam o trabalho em sala de aula de uma maneira que todos
aprendessem a desenhar e pintar da mesma forma. Quem não conseguisse, não era bem visto.
A preocupação estava em treinar os olhos e as
mãos, em tarefas muitas vezes repetitivas.
254

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

ARTE E EDUCAÇÃO: DESAFIOS DO
FAZER PEDAGÓGICO
Um dos desafios a ser superado (e não é novo)
é a questão da falta qualificação dos professores
para ensinar Arte. Para atuar em nos anos finais
do ensino fundamental e no nível médio é requerida a formação específica na área de Arte, o que
embora previsto em lei está longe de se concretizar. Já para atuar nos anos iniciais do ensino
fundamental, foco deste estudo, não há a necessidade de ser licenciado em Artes. A Resolução
n. 7 de 14 de dezembro de 2010 que fixa as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos, estabelece em
seu artigo 31 que:
Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes curriculares Educação Física e Arte poderão estar
a cargo do professor de referência da turma, aquele com
o qual os alunos permanecem a maior parte do período
escolar, ou de professores licenciados nos respectivos
componentes (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, 2010).

Este preceito, embora esteja em consonância
com este nível de ensino, já que o Pedagogo está
habilitado para ministrar aulas de todos os componentes curriculares do ensino fundamental, é
desafiador na medida em que ainda é recorrente
certa fragilidade na formação do professor:
Em relação aos saberes de Artes o que passa a Significar a desqualificação [...] pelo aligeiramento, pela fragmentação e pela simplificação dos conhecimentos próprios da área [...] continua no terceiro milênio a indefinição
do que é, para que serve e como o conhecimento artístico
pode ser praticado nas escolas. A constatação é a de que
a área constitui-se em “terra de todos e de ninguém”, isto
é, se todas as disciplinas podem trabalhar com arte então
qualquer coisa pode assumir o estatuto artístico (SUBTIL,
2011, p.250).

Em geral, os professores que ensinam Arte são
escolhidos por demonstrarem alguma familiaridade com a área (sabem fazer artesanatos, gostam
de dançar, gostam de cantar, são expansivos e
comunicativos, etc.) o que não é garantia de aulas de qualidade. Ainda na pior das hipóteses a
disciplina de Arte é vista como um reduto para
sair um pouca da sala de aula, delegada aos professores com mais tempo de serviço para que os
mesmos possam descansar um pouco.

A maioria dos professores, ao ser designada
para a arte participa de cursos de atualização e
reciclagem promovidos pela própria Secretaria
de Educação ou por outras instituições públicas
e particulares. Dessa forma, tenta dar conta do
recado, embora se saiba que, na verdade, cada
um trabalha “com aquilo que sabe”, porque no
senso comum todos são “prendados em alguma
coisa” e isso basta como qualificação para este
ensino (SUBTIL et al., 2013, p.3).
É importante observar que apesar dos avanços em relação ao lugar que a Arte passa a
ocupar no currículo escolar brasileiro, ainda nos
deparamos com perspectivas remontando aos
anos 1930-1947, em que há o predomínio de
uma visão utilitarista do ensino e, portanto as
atividades de Artes estão basicamente vinculadas à decoração da escola e/ou das salas e à
comemorações de datas festivas. Ou ainda, atividades educativas centradas na perspectiva da
liberdade de expressão (1948), onde predomina
o laissez-faire e demais atividades advindas da
espontaneidade infantil, como o desenho livre e o
desenho geométrico proveniente da perspectiva
do ensino técnico (1971): “[...] ainda domina na
sala de aula o ensino de desenho geométrico, o
laissez faire, temas banais, as folhas para colorir,
a variação de técnicas e o desenho de observação, os mesmos métodos, procedimentos e princípios ideológicos” (BARBOSA, 2013, p.172). E
Subtil complementa:

É possível constatar hoje nas escolas resquícios de concepções políticas e práticas para
a arte de todos os momentos históricos que
relatamos. Particularmente as comemorações
das datas do calendário escolar, o tecnicismo,
o sentido psicológico de lazer descomprometido, a ausência dos conhecimentos artísticos
obliterados por atividades desarticuladas e a
submissão aos conteúdos de outras disciplinas
(SUBTIL, 2011, p.251).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Envolvida com a arte, a criança também aprende que é preciso fazer escolhas para percorrer
o processo de criação, pois há de se tomar decisões durante todo o tempo, julgando aquilo
que quer e o que não quer fazer. A criação deve ser encarada como uma trajetória de registro
que demonstra o sujeito em sua totalidade (na história e na linguagem), onde ele se forma e se
transforma, pois deixa suas marcas e impressões, indo além daquilo que temos como estabelecido. Ou seja, produzir sua própria de visão de mundo e, em consequência, colaborar em sua
transformação.
Atualmente a Arte, em suas diversas manifestações, são um componente curricular obrigatório
em todo o país. Entretanto na escola já foi considerada matéria, disciplina, atividade. O modelo
atual brasileiro para o ensino da Arte tem com ideal um ponto incomum que aponta para a absorção dos saberes, reunindo em si a compreensão da cultura e da produção artística. Nesse novo
tempo, a construção do conhecimento artístico é vista como uma conjunção de competências
interdisciplinares que têm suas características particulares.
A Arte é vista como meio de equilibro entre o homem e o mundo nos momentos mais críticos
e responsáveis da vida, como conhecimento e como transformação social. É vista também como
uma aprendizagem artística com diferentes significados, que levem a transformação do ser humano e da sociedade. Segundo Vygotsky, “A arte dirá a palavra decisiva e de maior peso. Sem
a nova arte não haverá o novo homem”. Analisando a história da disciplina de Arte percorreu
para fazer parte do atual currículo educacional, percebe-se que, apesar de todos os avanços,
ainda há um longo caminho a ser percorrido, não mais em relação às questões burocráticas,
mas em relação à garantia das condições materiais e objetivas para que o ensino da Arte possa
ser efetivado com qualidade, sendo muito importante este reconhecimento para atuação de um
professor crítico e responsável pela construção dos conhecimentos artísticos.
Entender que as desigualdades são construções sociais, caminha na perspectiva de desnaturalizar o ideário considerado legítimo. Ideias como a de que qualquer pessoa pode ensinar Arte,
de que Arte não é tão importante quanto às demais disciplinas, de que é possível avaliar em Arte
a partir da participação e interesse dos alunos e muitas outras desta natureza, estão na base
constitutiva da própria sociedade e são reportadas para o ambiente escolar. Enquanto o ensino
de arte estiver limitado ao desenho mimeografado para as crianças pintarem, músicas indicando
ações para a rotina escolar, hora do lanche, hora da saída, a escola estará negando o direito do
aluno ao acesso ao conhecimento artístico em sua plenitude (BRASIL, 1997).
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EDUCAÇÃO PSICOMOTORA BASE DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A educação infantil do século XXI é entendida como lugar privilegiado onde convivem
diferentes infâncias, e que tem o intuito de promover não só o desenvolvimento individual
como também coletivo de bebês e crianças. Esse cenário exige dos profissionais das Instituições de Educação Infantil novas competências para permitir maior mobilidade do professor
e educador para garantir o pleno desenvolvimento dessas novas infâncias contemporâneas.
Assim a psicomotricidade poderá contribuir como ferramenta de trabalho, pois, efetivamente
permitem que bebês e crianças se expressem por meio dos seus corpos, o que é fundamental
para seu desenvolvimento desde bem pequenas. Portanto através do trabalho psicomotor
a Educação Infantil da atualidade poderá fomentar as brincadeiras e vivências diárias como
pressupostas contribuições para o pleno desenvolvimento global da criança na “pequena infância”.

Palavras-chave: Educação Infantil; Psicomotricidade; Desenvolvimento Global.
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INTRODUÇÃO

N

a contemporaneidade, através de pesquisas expressivas sobre a Educação Infantil e
as infâncias, tem contribuído mais fortemente para o entendimento do desenvolvimento
global de bebês e crianças nas Instituições de ensino para a infância.
Atualmente, vivenciamos um período de intensas mudanças, no qual as crianças já nasceram
em um universo onipresente midiático, e despertam diariamente com as tecnologias, assim, com
o olhar crítico vamos problematizar que, muitas vezes o brincar para algumas crianças e até para
os bebês elas são apenas virtualmente, vivem a impossibilidade, falta ação e movimento, empatia, o toque físico o acolhimento, o contato ocular, o se reconhecer e ver o outro, no contexto real
entre tantas coisas deixando de ampliar seus processos cognitivos e motores, essencial para
todas as fases da vida e fundamental na infância.
Vivenciamos na sociedade atual um período de intensas modificações nas configurações sociais, de famílias ímpares, de educação e principalmente, de crianças singulares em suas especificidades.
A mudança real é fundamental, verifica-se a necessidade das instituições da infância em contribuir espaços que contemplem as vivências diárias das diferentes infâncias, que trazem diferentes culturas e aprendizagens em suas bagagens, privilegiando assim crianças e bebês, pois,
compõem e ampliam campos de experiências, potencializando o processo reflexivo dos mesmos, desafiando o professor a conciliar e ampliar a complexidade das interações, descobertas,
das trajetórias infantis.
Entre essas mudanças significativas é que temos a intenção de objetivo geral demonstrar, a
fundamental importância que a presença da psicomotricidade no dia a dia poderá promover nas
diferentes infâncias que convivem concomitantemente na Educação Infantil. E especificamente
o objetivo é entender e promover a psicomotricidade nas vivências diárias de bebês e crianças,
sabendo qual é a relevância para o desenvolvimento global das mesmas e o impacto que poderá
promover na prática docente, aprimorando suas práticas pedagógicas.
Foz (2018) a autora enfatiza que os processos internos estão interligados desde a fase embrionária, ou seja, existem conexões, a habilidades do autocontrole com as atividades de percepção
e coordenação motora.
Nesse sentido, esse estudo se justifica por si só, por ter o intuito de fomentar possibilidades
nas vivências cotidianas nas Instituições de Educação Infantil, lugar privilegiado para bebês e
crianças para contemplar o desenvolvimento físico, emocional, psicológico, motor, social da
criança pequena. De acordo com Soares (2010):
[...] em que se pense suas singularidades (das crianças) em que há espaço para a brincadeira
e o prazer para o movimento do seu de seu corpo, para criar e dialogar, local em que se pode
experimentar, investigar, expressar sentimentos, construir a identidade e aprender em uma atmosfera acolhedora e desafiante (SOARES, 2010, p.105).
Nessa perspectiva, é necessário repensar a importância da Educação Infantil nesse novo século e de, a todo instante aprimorar os olhares e ações precocemente como também, a importância que tem à formação contínua nas práticas pedagógicas dos professores da infância nas
vivências diárias da Educação Infantil para que a criança saiba se expressar através do diálogo,
inclusive do diálogo corporal, qual poderão se expressar, contribuindo assim, para a formação
de sua identidade individual e social.
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A IMPORTÂNCIA DA
PSICOMOTRICIDADE E A RELAÇÃO
ENTRE O PENSAMENTO E A AÇÃO
A demanda de pesquisas, estudos e reflexões sobre as infâncias no século XXI são significativas, torna-se evidente destacar a mudança do olhar sobre a criança e a promoção do
seu pleno desenvolvimento.
Essa preocupação enfatiza que os olhares
estejam atentos, e que compreendam como a
criança se comunica ou expressam, que sejamos capazes de compreender o que está explícito e também implícito, na forma como as
crianças e os bebês se expressam no dia a dia.
Assim destacamos que, a criança desde a
pequena infância, mesmo antes da aquisição
da oralidade ela “fala” através do olhar, afetividade e da expressão corporal. Daí a importância da Psicomotricidade esteja intrinsecamente
atrelada a Educação Infantil contemporânea,
como importante ferramenta nas práticas pedagógicas. De acordo com Filho e Sá (2001);
Definem psicomotricidade como a “relação
entre o pensamento e a ação envolvendo a
emoção”. Para os autores, não existe corpo
sem pensamento e vice-versa, bem como, é
preciso não só o corpo, mas o corpo dotado
de pensamentos, atitudes e movimentos. Para
se ter o movimento é necessário um certo domínio mental (FILHO; SÁ, 2001, p.36).
Nesse sentido Le Boulch (2008), sobre
a infância afirma que, é essencial precocemente, ou seja, o quanto antes melhor
para a criança estímulos e diversas experiências em todas as áreas do desenvolvimento, inclusive a área da psicomotricidade, assim
podemos promover o pleno desenvolvimento
da criança, desde a pequena infância, ou seja,
na Educação Infantil.
Em consonância com os autores citados acima Wallon (1995) enfatiza que:
O pensamento da criança e a organização
de seu esquema corporal constituem-se paralelamente, desde o nascimento e as demais
fases, onde que o pensamento ocorrerá com
a interação de suas ações físicas com o ambiente na mais tenra idade, a criança utiliza o
corpo como ferramenta operacional e relacional (WALLON, 1995, p.66).

O autor discorre que o movimento é característica fundamental dos seres humanos e o
que diferencia dos outros animais promovendo
assim a maturação de atitudes para seu desenvolvimento psicológico.
Todavia, a criança da contemporaneidade é
diferente das crianças das décadas anteriores
assim, na infância de antigamente havia certa
liberdade no brincar, onde elas corriam, pulavam, saltavam, se penduravam, caiam e se levantavam, muitas vezes sem a presença de um
adulto com a total liberdade, movimentando-se,
interagindo e aprendendo através das brincadeiras.
No entanto, a criança da atualidade vivencia
a realidade do “universo virtual” principalmente
as crianças dos grandes centros urbanos, no
caso específico, essas crianças não se movimentam, ficam estáticos com seus celulares,
tablets, computadores entre outros, e muitas
vezes são incentivadas pelos familiares que
“não tem tempo” para interagir com a criança.
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Assim o mundo virtual tornou-se uma espécie de entretenimento, não obstante também
poderá ser uma fonte de conhecimento para a
criança quando isso for mediado por um responsável sendo que, o universo digital que faz
parte do nosso cotidiano e traz recursos e inúmeras possibilidades muito importantes para
a nossa comunicação e acesso, a informação
entre outros benefícios, por outro lado poderá
atrapalhar o desenvolvimento como um todo,
ou seja, a criança poderá ter entraves causados por sedentarismo, na comunicação e socialização entre outros problemas decorrentes.
Assim fica evidente, a importância da presença
da psicomotricidade nas Instituição de Educação Infantil. De acordo com Silva e Haetinger
(2013):
Na primeira fase escolar, também chamada
de creche, maternal, berçário ou pré-escola,
o movimento está 100% presente na relação
da criança com os outros sujeitos e com sua
própria aprendizagem. Nessa etapa as ações
educativas são, necessariamente corporais, lúdicas e motoras, pois as crianças dessa faixa
etária não leem, não escrevem, não reflete sobre textos e gráficos e tampouco realizam outros tipos de abstração (SILVA; HAETINGER,
2013, p.74).
Portanto, os autores descrevem que na primeira infância a criança é “só movimento”, e
o que fica evidente nas suas vivências cotidianas, como também como a criança se relaciona com suas aprendizagens ou como se
relaciona com seus pares. Assim, as vivências
efetivamente na Educação Infantil são afetivas,
corporais, lúdicos e motora, Silva e Haetinger
(2013)” Elas ainda estão descobrindo os limites do querer e do ter... O corpo e o movimento
estão diretamente ligados ao cotidiano do educador infantil e são o fundamento e o reflexo
das práticas pedagógicas na infância.
Fóz (2018) a autora afirma que, a neurociência e o desenvolvimento cognitivo e motor têm
contribuído para a Educação Infantil contemporânea, a mesma destaca que, “Foram vários os
cientistas e estudiosos da psicologia cognitiva,
do neurodesenvolvimento, bem como área da
fisioterapia, psicologia, neurologia e pedagogia, ou seja, a ciência de ponta do século XXI,

que vem ao longo das últimas décadas estudando as bases neurais das aprendizagens”,
Fóz (2018) afirma que, por meio do conhecimento circuitarias e processos neurológicos
a favor da aprendizagem, e esses processos
acontecem, desde a fase “embrionária” apresentam conexões.
[...] Quando a neurociência das emoções
passou também a apresentar as conexões entre as habilidades de autocontrole emocional
com as atividades de percepção e coordenação motora. Estímulos, tempo e condições
apropriadas são cruciais para o equilíbrio de
funções neuro cognitivas e neuropsicológicas
(FÓZ, 2018, p. 77).
Fóz (2018) ainda relata que, cabe aos educadores o entendimento a promoção do desenvolvimento integral concomitantemente com a
realidade socioeducacional das crianças contemporâneas que vivenciam a pressa da velocidade das informações, Fóz (2018) enfatiza “A
infância vem sendo encurtada”. Contudo Vayer
(1984) afirma que:
Todas as experiências da criança (o prazer,
a dor, o sucesso ou fracasso) são sempre vividas corporalmente. Se acrescentarmos valores
sociais que o meio dá ao corpo e a criação de
suas partes, este corpo termina por ser investido de significações, de sentimentos e de valores muito particulares e absolutamente pessoais (VAYER, 1984, p.76).
Salienta Cunha (1990), a psicomotricidade
proporciona à criança um melhor domínio de
seu corpo, sendo fundamental ao desenvolvimento global, mostra tanto a importância do
desenvolvimento psicomotor como também do
desenvolvimento cognitivo.
Silva e Haetinger (2013) Os autores conceituam que a “Dimensão Psicomotora” se englobam nas relações corporais e motoras que
o indivíduo promove não só com o ambiente
como também com outros seres.
Contudo, é de suma importância durante a
infância, conforme destacam Silva e Haetinger
(2013) “É um aspecto da dimensão humana”,
a psiconutrição é parte integrante da humanidade, assim a psicomotricidade potencializa a
aprendizagem, o comportamento, a cognição
e a afetividade.
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Autores citados discorrem sobre a relevância
fundamental da presença da psicomotricidade
nas vivências da criança desde bebê. Ainda de
acordo com muitos estudos citam que nos primeiros anos mais importantes na vida do seres
humanos, a criança irá embrenhar o universo
social, sendo que desenvolverá as formas da
relação social inicialmente no núcleo familiar,
e concomitantemente quando for inserida na
instituição de Educação Infantil.
Assim, passará a estabelecer laços afetivos
e diferentes maneiras de expressar suas emoções: vontade, contrariedade, desejos e ansiedades entre outros. Iniciando o conjunto de
aquisições cognitivas, psíquicas, físicas e global, que poderão embasar a vida adulta, mas
que, já na primeira infância será de suma importância nas vivências cotidianas.
Do mesmo modo, essencialmente na Educação Infantil é o espaço propício para que a
criança aprenda a se comunicar-se e expressar, nessa fase “o corpo fala”, ou seja, é através da motricidade e da postura diante das vivências que a criança demonstrará o que está
sentindo. Para Le Boulch (2008).
O autor citado enfatiza que a “Educação Psicomotora” deverá ser a
base da Educação Infantil, pois condiciona “todos os aprendizados” da
infância, promovendo na criança a ter
consciência de seu corpo, da lateralidade, a compreensão dos espaços, tomar
seu tempo promovendo a aquisição da habilidade de seus gestos e movimentos, o autor
Le Boulch (2008) destaca que. “A Educação
Psicomotora deve ser praticada desde a mais
tenra idade: conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações difíceis de corrigir
quando já estruturadas”.

A PSICOMOTRICIDADE, E A
FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA NAS
ATIVIDADES DIÁRIAS
Para Le Boulch (2008) em sua obra “O corpo na
escola no século XXI”, o autor destaca que, para
criança as brincadeiras livres são as atividades
pelas quais as crianças conseguem se expressar
e interagirem, sendo fundamental no reforço do
“equilíbrio”. Esse equilíbrio que Le Boulch cita, é
quando a criança tem que equilibrar o que sente
mediante a realidade de que está vivenciando. “É
uma conduta pela qual tende a se realizar certo
equilíbrio entre o mundo interior e o exterior”. O
que na realidade a brincadeira tem que ser direcionada com objetivos, ou seja, planejar a sua intencionalidade.
Le Boulch (2008), o autor afirma que os espaços são importantes para o desenvolvimento da
motricidade. Existe uma dualidade com relação
aos espaços de acordo com o autor, é preciso
um espaço para as vivências previamente organizadas pelos professores.
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Concomitantemente, também é necessário
outros espaços que permitirá que a criança
se organize e desenvolverá sua autonomia ao
brincar, suas explorações (ex.: os diversos cantinhos com o material de largo alcance), promovendo a liberdade e a criatividade nas vivências. A educação psicomotora, por intermédio
de sua ação sobre o controle tônico, aplicada
de maneira suficiente é o melhor meio para
educar a função vigilante, ou seja, a concentração, condição tanto no plano intelectual como
no motor. Segundo Le Boulch (2008):
A brincadeira para a criança dessa idade, assume formas diversas e é necessário distingui-las: - Jogos funcionais, que permitem à criança
satisfazer sua necessidade por movimento e ao
mesmo tempo lhe oferecerem a possibilidade
de afirmar suas próprias capacidades; - Jogos
de imaginação e simbólicos, que têm valor de
expressão; - Jogos de regras, mais tardios, que
dependem da criação ou aceitação de um código para serem praticados em grupos e que,
de fato exercem um papel importante na socialização (LE BOULCH, 2008, p.159).
As funções psicomotoras e cognitivas estão
atreladas e ficam evidentes conforme afirma Le
Boulch (2008), pois a “percepção e o conhecimento do corpo dos 3 a 5 anos” (do global ao analítico). Podemos desenvolvê-las nas
infâncias através de diversas brincadeiras tais
como com jogos simbólicos imitações: a rã; o
gato; o coelho; o urso; o elefante; a cabra; etc.
A criança poderá adquirir a consciência global
sobre seu próprio corpo, sendo representação
do corporal consciente.
É essa interiorização permite uma dual estruturação da interação, ou seja, da representação mental do espaço tempo da imagem do
corpo, “passamos do psicomotor e cognitivo”,
(LE BOULCH, 2008, p.173).
O autor destaca que através do “jogo estátua” a criança adota uma postura mais próxima
do solicitado. Esforço e interiorização, ela fica
atenta ao que está sendo pedido para ela.
E a amabilidade que a criança demonstrará
com a sua corporeidade, ela poderá adquirir
através das brincadeiras que sugestiona atenção nas diferentes partes do corpo, o que evi-

denciará em seus desenhos com a evolução
do desenho do indivíduo com as novas perspectivas da imagem do corpo. O autor recomenda que o professor não ensine as crianças
a desenhar o corpo, mas incentive a sua espontaneidade.
Para Le Boulch (2008), a relação corpo-espaço dos (3 ao 5 anos), existe um espaço de
transição para percepção na representação
mental, ou seja, espaço topológico, isto é, percepção do universo na qual a criança tem a
compreensão situando os objetos “uns em relação aos outros”, sendo que ela compreenderá o que é dentro, fora, alto, baixo, em volta et.
Mas entre (4 e 5 anos), será como afirma
o autor, “primeira relação consciente do corpo
no espaço”, sendo quando a criança passará a
respeitar através dos desenhos horizontalmente de frente iniciando sua noção de desenhar
posições estáveis assim, sua primeira consciência do corpo no espaço. E todas essas noções a criança aprenderá com o desenvolvimento motos e devem ser verbalizados durante
as brincadeiras.
Assim, também Le Boulch (2008) discorre
sobre a transição entre o tempo Topológico
para Euclidiano, fase em que a criança tem a
percepção embasada nas formas geométricas,
estabelecendo as relações entre os diferentes
espaços ou espaços distantes.
Evidenciará quando a criança brincar com
blocos lógicos, ainda segundo Le Boulch
(2008, p.175), “A manipulação dos blocos lógicos ou de um material adaptado ajuda no
reconhecimento das formas, e sua simbologia
gráfica assegura que a passagem entre a percepção e a representação mental foi realizada”. Etapa imprescindível para desenvolver a
estrutura de referência para as crianças compreenderem a posição dos elementos uns em
relação aos outros.
Destacamos que a criança aprende a se expressar antes da aquisição da linguagem e no
seu desenvolvimento a criança passará a se
expressar de acordo com o vocabulário que
aprenderá no universo cultural em que está inserida.
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A partir daí, os sinais vindos do corpo, atitudes, gestos e mímicas enfatizam a mensagem
oral e denunciam as disposições emocionais
da pessoa que fala (LE BOULCH, 2008, p.176).
Assim, poderemos observar a comunicação infantil através da maturidade comunicativa que
ela vai adquirindo.
A disponibilidade motora se evidenciará pela
agilidade ou ausência de tensão ou contração
que permitirá a comunicação verbal. Ainda segundo Le Boulch (2008), no exercício da linguagem, o cognitivo e o psicomotor, em sua
dimensão expressiva estão estreitamente ligados.
A relação entre o movimento e a linguagem
está não só na forma de comunicar, como também na prática diária, pois a criança fala espontaneamente quando vai praticar uma ação
a criança pequena quase sempre relata antes,
o que facilita a tarefa que irá executar, pois fixa
o objetivo e pode reformular novas e diferentes
hipóteses de ação, no caso se houver algum
entrave assim, a evolução da linguagem caminha concomitantemente com a evolução psicomotora.
Portanto, a criança pequena na Educação Infantil realiza percursos passando por entraves
o que possibilita a verbalização das sequências percorridas. E desde pequena (a partir de
3 anos de idade) a criança começa a descobrir
sua própria personalidade concluindo a sensação global de seu corpo conscientizando e associando verbalmente.
Assim, através dos jogos e brincadeiras as
regras permitirão a criança criar uma forma de
se expressar e se socializar não só com seus
pares, mas com todos. Sendo que, as diferentes aprendizagens condicionadas aos jogos e
brincadeiras psicomotoras poderão promover
a investigação e exploração do objeto, promovendo as diferentes aprendizagens. Com isso,
a autora Fortuna (2003) adequou parte do Guia
dos Brinquedos e do Brincar:

FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 MESES:
Atividade principal: Manipular objetos (atividade oral ou manual) - Brinquedos sugeridos:
Chocalhos, Brinquedos para martelar e empilhar, Brinquedos flutuantes, Blocos com ilustrações, Brinquedos com guizo interno.
Atividade principal: Explorar (apertar botões
e mover alavancas) – Brinquedos sugeridos:
Móbiles, brinquedos de puxar e empurrar, quadro colorido e sonoro de engrenagens com botões e manivelas.
Atividade principal: Encaixar objetos – Brinquedos sugeridos: Corpos e caixa que se encaixam umas nas outras, blocos e argolas para
empilhar.
Atividade principal: Compreender situações
– Brinquedos sugeridos: Livros de rima, ilustrações e estribilhos, brinquedos musicais e com
guizo, telefone de brinquedo.
Faixa etária de 18 a 36 meses:
Atividade principal: Dirigir veículos – Brinquedos sugeridos: Cavalinho de pau, triciclos, carrinho de mão, carrinho de boneca.
Atividade principal: Manipular objetos – Brinquedos sugeridos: Objetos para caixa de areia
(baldes, pás, formas etc.), blocos de formas e
tamanhos diferentes, bolas.
Atividade principal: Organizar cenários para
as brincadeiras – Brinquedos sugeridos: Caixa
de areia, água, mobiliário e utensílios domésticos proporcionais ao tamanho da criança.
Atividade principal: Imitar outros seres ou
pessoas – Brinquedos sugeridos: Fantasias,
animais de pelúcia, fantoches.
Atividade principal: Solucionar problemas –
Brinquedos sugeridos: Quebra-cabeças simples, jogos de construção com peças grandes.
Atividade principal: Representar – Brinquedos sugeridos: Argila e massa de modelar, giz
de cera grande, quadro-negro e giz, tinta para
pintar com os dedos, instrumentos musicais.
Atividade principal: Construir objetos / relacionar objetos semelhantes – Brinquedos sugeridos: Trens, carrinhos, serviços de chá, blocos.
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FAIXA ETÁRIA DE 3 A 6 ANOS:
Atividade principal: Cenário para brincar e
ambientes – Brinquedos sugeridos: Fantasias,
fantoches e teatrinhos, telefone e relógio de
brinquedo, casinha de brinquedo e brinquedos
para brincar de casinha, homenzinhos (soldados, heróis etc.), garagem, autorama e ferrorama simples, lego.
Atividade principal: Movimente-se no espaço – Brinquedos sugeridos: Triciclos maiores,
equipamentos de ginástica para playground.
Atividade principal: Compreender os meios
de comunicação – Brinquedos sugeridos: Rádios e Cds, livros para colorir, cadernos de desenho, livros de histórias.
Todas as brincadeiras citadas por Fortuna
(2003), além de promoção do desenvolvimento motor, também estímulo ao desenvolvimento
intelectual.
Ocorre que, ao evidenciar a importância do
brincar, a expressão, o movimento e a ação
como parte do desenvolvimento integral da
criança, ou seja, global, pois o desenvolvimento físico está intrinsecamente relacionado ao
desenvolvimento psicológico e cultural.
Sendo que, a criança se constitui como indivíduo único com sua própria personalidade a
partir das vivências concretas que fazem parte
do seu cotidiano. Afirma Lima (2001) “assim,
saudável para criança é ser considerado como
uma unidade corpo e mente. Assim as atividades motoras tais como: correr, nadar, saltar
passando pelas brincadeiras e jogos como
também as festas tradicionais, a crianças se
desenvolvem e produz as culturas das infâncias.Contudo devemos destacar que a criança
só aprendem quando experienciar diferentes
situações que façam sentido para ela.
Ainda Le Boulch (2008), afirma que o professor deverá mediar as brincadeiras, mas
não induzir, pois espontaneamente os jogos
e brincadeiras poderão auxiliar que à criança
experiencie sua vivência corporal despertando-a mentalmente e promovendo seu desenvolvimento social, para o autor “deixar a criança
brincar é uma tarefa essencial do educador”.
Fonseca (2004), destaca as relações entre a
inteligência e o desenvolvimento motor.

AS SETES INTELIGÊNCIAS:
• Quinestésico corporal: Esportes; Danças;
Mecânicas; Trabalhos manuais; Passatempos;
• Intrapessoal: Imaginação; Independência;
Privacidade; Autoconhecimento;
• Interpessoal: Cooperação; Liderança; Trabalho em grupo; Interação;
• Linguística: Literatura; Poesia; Comunicação; Rádio; Teatro; Escrita;
• Lógico matemática: Cálculo; Ciência;
Quantificação;
• Visual e espacial: Artes visuais; Escultura;
Decoração; Filmes; Diagramas;
• Música: Música; Ritmo; Composição;
Assim concorda Kishimoto (1997), “A brincadeira é a ação que a criança desempenha ao
concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na
ação lúdica é o lúdico em ação. Frente a esses
argumentos, a criança através do movimento
ela experiencia a ludicidade, ou seja, vivência
de fato o pensamento e a ação.
Tais pressupostos remetem a necessidade da
Educação Infantil da atualidade poderá promover a psicomotricidade nas infâncias, quando
todos a instituição de ensino compreenderem
a fundamental importância que a psicomotricidade nas vivências diárias das crianças desde
muito pequenas, fase que a criança se comunica essencialmente através das expressões
corporais, será fundamental a interação entre o
pensamento a ação e a afetividade, que se encarregará do pleno desenvolvimento da criança nesta fase tão importante que é a Educação
Infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desafio da Educação Infantil nesse século é de, a todo instante se revisitar e aprimorar os
olhares e as ações para contribuir com o pleno desenvolvimento de bebês e crianças. Reformulando estratégias, revisando percursos e abordagens pedagógicas para que possamos superar
os obstáculos da atualidade que é promover o desenvolvimento integrativo de crianças e bebês
nascidos na “Era Digital”.
Crianças e bebês que frequentam as Instituições de Educação Infantil podem ter um desenvolvimento integrado, ou seja, global. O desenvolvimento físico (motor) está intensamente relacionado ao psíquico, afetivo, ampliando o seu universo sociocultural. Portanto Lima (2001) destaca
que: “Assim, saudável para a criança é considerar como unidade, corpo e mente. Atividades
físicas são relacionadas ao desenvolvimento psicológico, portanto atividades como correr, saltar,
nadar, passando por brincadeiras, jogos e danças em festas tradicionais são ocasiões de desenvolvimento” (Lima, 2001, p.17).
Assim, a criança constrói sua própria identidade como um indivíduo singular com sua própria
personalidade, participando ativamente a partir das experiências concretas de suas vivências
diárias na Educação Infantil.
Em diálogo com essa forma plena de conceber o mundo, a Educação Infantil contemporânea
tem como desafio a desconstrução dos processos educativos fragmentados e promove possibilidades transformadoras das concepções e práticas que enxergam crianças e bebês como
um todo e que é “puro movimento”. Contudo, compreender que as aprendizagens não se dão
apenas na esfera cognitiva, mas também física, social, emocional entre outras.
Por esse ângulo, a psicomotricidade como ferramenta de trabalho na Educação Infantil é fundamental para os bebês e crianças para o desenvolvimento integrado e global delas.
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A RELEVÂNCIA DO ESTABELECIMENTO
DE VÍNCULOS AFETIVOS NO PROCESSO
DE APRENDIZAGEM

RESUMO: A afetividade é um elemento primordial que contribui de forma significativa na formação e construção do sujeito. A inteligência se integra com a afetividade, o que propicia
uma relação afetiva na qual uma evolui para a outra e nasce uma grande conquista no campo
intelectual. Na linguagem geral, afeto relaciona-se com sentimentos de ternura, carinho e
simpatia. Nas mais variadas literaturas, afetividade está relacionada aos mais diversos termos:
emoção, estados de humor, motivação, sentimento, paixão, atenção, personalidade, temperamento e outros tantos. A maior parte das vezes, confundida com emoção, observando todo
este panorama, vê- se que este estudo poderá dar suporte e mostrar como a afetividade é
positiva na aprendizagem. Para fundamentar este artigo foram utilizadas pesquisas qualitativas acerca do tema.

Palavras-chave: Afetividade; Aprendizagem; Educação.
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INTRODUÇÃO

O

s aspectos afetivos, sociais e cognitivos da conduta são, de fato, indissociáveis, a afetividade constitui a energética das condutas cujas as estruturas correspondem às funções cognitivas e, se a energética não explica a estruturação nem o inverso, nenhuma
poderia funcionar sem a outra (Jean Piaget).
Nessa perspectiva, o papel da afetividade para Piaget é funcional na inteligência. Ela é a fonte
de energia de que a cognição se utiliza para seu funcionamento. Ele explica esse processo por
meio de uma metáfora, afirmando que a afetividade seria como a gasolina, que ativa o motor de
um carro, mas não modifica sua estrutura.
Ademais, existe uma relação intrínseca entre a gasolina e o motor (ou entre a afetividade e
a cognição) porque o funcionamento do motor, comparando com as estruturas mentais, não é
possível sem o combustível, que é a afetividade.
A afetividade também é concebida como o conhecimento construído através da vivência, não
se restringindo ao contato físico, mas à interação que se estabelece entre as partes envolvidas,
na qual todos os atos comunicativos, por demonstrarem comportamentos, intenções, crenças,
valores, sentimentos e desejos, afetam as relações e, consequentemente, o processo de aprendizagem.
As dimensões do movimento, da afetividade, da inteligência e da formação do eu influenciam
profundamente nas aprendizagens e no desenvolvimento da criança ampliando seu comportamento, hábitos conceitos e valores.
O ser humano deve ser visto como um ser intelectual e afetivo, ele pensa e sente simultaneamente, logo a afetividade é parte integrante do processo de construção do conhecimento e do
eu.
Grandes estudiosos, como Jean Piaget (1896-1980) e Lev Vygotsky (1896-1934), já atribuíam
importância à afetividade no processo evolutivo, mas foi o educador francês Henri Wallon (18791962) que se aprofundou na questão.
A afetividade não se restringe somente às emoções e aos sentimentos, mas engloba também
as tendências e a vontade. Não se pode explicar a inteligência pela afetividade e tampouco a
afetividade pela inteligência. Entretanto, a educação sempre teve como meta transferir o conhecimento que temos de um objeto a um sujeito que busca conhecer. Se a educação de faz por
uma inter-relação, no caso entre professor e aluno, essa relação não pode ser alicerçada apenas
na base de informações.
Para tanto, algumas formas de ensinar se baseiam apenas em concepções pedagógicas que
legitimam os conteúdos e se organizam em torno da avaliação, portanto cabem aos profissionais
da educação, buscarem novas perspectivas educacionais e novos caminhos que possibilitem
um aprendizado qualitativo.
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A RELEVÂNCIA DO
ESTABELECIMENTO DE VÍNCULOS
AFETIVOS NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM

E, segundo significados contidos nos dicionários, temos as seguintes definições:

Vem do latim afficere, afectum produzir impressão. Composto da partícula ad = em, para;
e facere = fazer, operar, agir, produzir. (cfm. ETISegundo os trabalhos Wallon (1986), O ter- MOLOGIA DE AFETO).
mo afetividade é utilizado para designar a suscetibilidade que o ser humano experimenta peLatim affectus particípio passado do verbo
rante determinadas alterações que acontecem afficere. Tocar, comover o espírito e, por extenno mundo exterior ou em si próprio. Tem por são, unir, fixar (it. attaccare), também no senticonstituinte fundamental um processo cam- do de “adoecer”.
biante no âmbito das vivências do sujeito, em
sua qualidade de experiências agradáveis ou
Afetividade, Afecção, do Latim afficere ad acdesagradáveis. A afetividade é o estado psi- tio, onde o sujeito se fixa, onde o sujeito se liga.
cológico que permite ao ser humano demonstrar os seus sentimentos e emoções a outro
Uma das dificuldades no estudo da afetividaser vivo. Pode também ser considerado o laço de é a definição do que realmente significa o
criado entre humanos, que, mesmo sem carac- termo. Afeto relaciona-se com sentimentos de
terísticas sexuais, continua a ter uma parte de ternura, carinho e simpatia, a afetividade está
“amizade” mais aprofundada.
relacionada a termos como emoção, estados
de humor, motivação, sentimento, paixão, atenEm psicologia, o termo afetividade é utiliza- ção, personalidade, temperamento e outros
do para designar a suscetibilidade que o ser tantos.
humano experimenta perante determinadas alterações que acontecem no mundo exterior ou
O número de definições científicas sobre o
em si próprio (WALLON, 1986).
termo emoção é grande (até 1981 havia mais
de cem definições) já que a afetividade é estudada em áreas de conhecimento diversas e
não interdisciplinarmente.
Dentre os diversos autores que trabalharam
sobre o tema, combinando aspectos da psicologia com a educação, destaca-se Henri
Wallon, educador e médico francês, que
viveu de 1879 a 1962. Para Wallon, a
emoção estaria relacionada ao componente biológico do comportamento
humano, referindo-se a uma reação
de ordem física.
Já a afetividade teria uma significação mais ampla, na qual se inserem
várias manifestações - das basicamente orgânicas (primeiras expressões de sofrimento e de prazer que a
criança experimenta como a fome ou
a saciedade) às manifestações relacionadas ao social (sentimento, paixão, emoção, humor,
etc.).
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Assim, a afetividade poder ser conceituada como todo o domínio das emoções, dos
sentimentos das emoções, das experiências
sensíveis e, principalmente, da capacidade de
entrar em contato com sensações, referindo-se às vivências dos indivíduos e às formas de
expressão mais complexas e essencialmente
humanas.

afetivo e cognitivo do nascimento até a vida
adulta, centrando-se na infância.

Com suas capacidades afetivas e cognitivas
expandidas através da contínua construção, as
crianças tornam-se capazes de investir afeto e
ter sentimentos validados nelas mesmos. Neste aspecto, a auto-estima mantém uma estreita
relação com a motivação ou interesse da crianCriador da Epistemologia Genética, Piaget ça para aprender.
(1896-1980) reconheceu que a afetividade é o
agente motivador da atividade cognitiva. Para
Portanto este autor propõe novas atitudes pePiaget, a afetividade e a razão constituiriam dagógicas que faça o futuro cidadão ser autôtermos complementares: a afetividade seria a nomo e feliz. Sua teoria contempla a ação moenergia, o que move a ação, enquanto a razão ral. Aqui se confronta a afetividade e a razão.
seria o que possibilitaria ao sujeito identificar
A afetividade é interpretada como uma enerdesejos, sentimentos variados, e obter êxito gia, algo que impulsiona as ações. Porém a
nas ações.
razão está a seu serviço, identificando desejos,
sentimentos e sucesso nas ações.
De acordo com Piaget (1990,p.15) o conhecimento é centrado no desenvolvimento natural
Segundo Piaget (ibidem, p. 14), “o ser soda criança. O pensamento infantil passa por cial” de mais alto nível, é aquele que consegue
estágios até que a capacidade plena do racio- relacionar-se com seus semelhantes de forma
cínio seja atingida.
equilibrada; a cada estágio de desenvolvimenO aspecto afetivo tem uma profunda influ- to do sujeito, definido por Piaget, compreenência sobre o desenvolvimento intelectual da de-se uma maneira de ser social, daí a forma
criança, pode acelerar ou diminuir o ritmo de como uma criança, no período pré-operatório,
desenvolvimento, além de determinar sobre interage socialmente diferente de uma pessoa
que conteúdos a atividade intelectual se con- que atingiu o nível das operações formais, haja
centrará.
vista esta conseguir estabelecer com coerência e equilíbrio trocas intelectuais.
Na teoria de Piaget, o desenvolvimento intelectual é considerado como tendo dois compoSendo assim, o desenvolvimento das operanentes: um cognitivo e outro afetivo. Paralelo ções lógicas no indivíduo corresponde simultaao desenvolvimento cognitivo está o desen- neamente ao seu desenvolvimento social. Para
volvimento afetivo. O afeto inclui sentimentos, tanto, é conveniente apresentarmos esta relainteresses, desejos, tendências, valores e emo- ção nas variadas etapas fixadas por este autor.
ções em geral.
Inicialmente, no período sensório-motor, o nível
de socialização da inteligência mostra-se extreSão várias as dimensões, que o afeto apre- mamente precário, pouco devendo às trocas
senta, incluindo os sentimentos subjetivos sociais.
(amor, raiva, depressão) e aspectos expressivos (sorrisos, gritos, lágrimas). Na sua visão, o
Entretanto, no estágio pré-operatório, assiafeto se desenvolve no mesmo sentido que a nalado pela presença da linguagem e da recognição ou inteligência e é responsável pela presentação simbólica, esta socialização da
ativação da atividade intelectual.
inteligência, outrora pouco perceptível, ganha
significância, embora alguns fatores ainda emAnalisando Piaget, percebe-se que este des- peçam as consistentes trocas intelectuais equicreveu cuidadosamente o desenvolvimento libradas, tais como: a ausência de condições
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favoráveis na criança para enquadrar-se em
uma categoria comum de referência, condição
indispensável ao autêntico diálogo; a incapacidade circunstancial da criança para sustentar
suas definições ou afirmações; além de não
conseguir promover relações de reciprocidade,
de ver-se a partir do ponto de vista do outro. Situações estas peculiares ao pensamento egocêntrico.
Apesar, de nesta fase a criança designar seu
ponto de vista como único ou verdade absoluta, demonstrando uma suposta autonomia, ela
ainda não possui consciência do próprio eu,
todavia, a partir do estágio das operações concretas, as reais trocas intelectuais começam a
ser permanentes e a reciprocidade nas relações constituídas, dando início à consolidação
da personalidade, logo, na medida em que o
eu renuncia a si mesmo para inserir seu ponto
de vista próprio entre os outros e se curva assim às regras da reciprocidade, que o indivíduo
torna-se personalidade [...]. A personalidade
consiste em tomar consciência desta relatividade da perspectiva individual e a colocá-la em
relação com o conjunto das outras perspectivas possíveis: a personalidade é, pois uma coordenação da individualidade com o universal
(PIAGET, 1967, p.245 apud LA TAILLE, 1992,
p.17).

qualquer relação auxiliada pela unilateralidade,
pela imposição ao outro da forma de pensar,
de princípios e valores tidos como verdades
absolutas.
E, tal realidade aponta-se contraditória ao desenvolvimento intelectual, socioafetivo e moral,
pois à medida que não promove a reciprocidade entre os sujeitos, impedem a construção de
sua autonomia.
As relações de cooperação são opostas às
já referidas, denotam o ponto de partida para
o progresso moral, intelectual e afetivo, por garantir a reciprocidade entre os indivíduos, tornando-os capazes de aceitar o ponto de vista
do outro e perceber-se nele. Na coação os elementos afetivos seguem do medo ao sentimento de obrigatoriedade, na cooperação prevalece o respeito mútuo, a autonomia.
O desenvolvimento cognitivo, afetivo e social
encontra-se tão atrelados um ao outro, a ponto
da simples mudança circunstancial em um dos
aspectos ocasionarem a transformação nos
demais, positiva ou negativamente, dependendo dos elementos que o constitui.

Enfim, considerando que “esses dois aspectos são ao mesmo tempo, irredutíveis, indissociáveis e complementares, não é, portanto,
Para Piaget (1932, p.91) toda e qualquer re- muito para admirar que se encontre um notável
lação interindividual nem sempre supõe desen- paralelismo entre suas respectivas evoluções”
volvimento satisfatório; pois em seus estudos (PIAGET e INHELDER, 1990, p.24).
sobre estas elações ele distingue dois tipos: a
coação e a cooperação, compreendidas igualPara Vygotsky (1989, p. 9), o desenvolvimenmente a partir de reflexões sobre o desenvol- to pessoal seria operado em dois níveis: o do
vimento do juízo moral na criança associando desenvolvimento real ou efetivo referente às
inteligência e afetividade.
conquistas realizadas e o do desenvolvimento
potencial ou proximal relacionado às capaciTanto a coação quanto a cooperação, com- dades a serem construídas. Vygotsky é conpõem o cenário do cotidiano escolar, seja na siderado, muitas vezes, cognitivista por ter se
sala de aula, ou na instituição como um todo. preocupado principalmente com os aspectos
São relações que se estabelecem, muitas ve- do funcionamento do pensamento.
zes, em lugares específicos inconscientemente, em escusa a uma educação de qualidade e
Entretanto, questionava o dualismo entre as
formadora.
dimensões afetivas e cognitivas quando menciona que a psicologia tradicional peca em seAssim sendo, convém classificar coercitiva parar os aspectos intelectuais dos afetivo-voliti274
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vos, ele afirmava que os processos pelos quais
o afeto e o intelecto se desenvolvem estão inteiramente enraizados em suas inter-relações e
influências mútuas.

67) as constantes revoluções emocionais trazidas pelo proliferar das reivindicações feministas. Em geral, “à medida que mudam as ideologias sociais e os sistemas sociais, eles trazem
consigo novas normas de emoções” (RATNER,
A separação do intelecto e do afetivo, en- 1995, p.67).
quanto objeto de estudo, é uma das principais
deficiências da Psicologia Tradicional, uma vez
Assim, Vygotsky, defende a tese de que difeque esta apresenta o processo de pensamen- rentes culturas produzem modos diversos de
to como fluxo autônomo de “pensamentos que funcionamento psicológico, e busca romper
pensam por si próprios”, dissociados da pleni- com as teses que relativizam o papel que a afetude da vida, das necessidades dos interesses tividade detém para a promoção do desenvolvipessoais, das inclinações e dos impulsos da- mento psicossocial do homem, colocando-a inquele que pensa (KOHL, 1992, p. 76).
dependentemente de especificidades culturais.
Embora o léxico da psicologia soviética da
sua época não dispusesse do termo cognitivo,
Vygotsky estudou o processo de desenvolvimento cognitivo relacionando-o à estruturação
dinâmica entre o que definiu como funções
mentais e consciência.

Para ele, existe a necessidade do reconhecimento de que a afetividade possui um caráter
de ação volitiva1, que norteia toda atividade humana (VYGOTSKY, 1989, p. 6-7 apud LA TAILLE, 1992, p. 77). Para Vygotsky, a aprendizagem é um processo social e mediado. A escola
é a orientadora de um trabalho educativo para
Assim, de acordo com sua definição, enten- estágios de desenvolvimento não alcançados
demos por funções mentais, ou funções psi- pelo aluno, impulsionando novos conhecimencológicas superiores (em contraposição às tos e conquistas a partir do que já sabe.
funções elementares, de caráter involuntário),
processos voluntários, ações conscientemenUma ação colaborativa entre o educador eo
te controladas, mecanismos intencionais, tais educando. Para ele, tanto o monismo como
como: o pensamento, memória, percepção e a abordagem globalizante buscam a pessoa
atenção; que dispõem de maior grau de auto- como um todo, portanto não há separação
nomia em relação aos fatores biológicos, sen- entre afetivo e cognitivo. Cada idéia tem uma
do antes resultado da inserção do indivíduo em atitude afetiva transformadora pela realidade a
um contexto sócio histórico.
que se refere.
Tal como a percepção e a memória, as emoções compõem o quadro de nossas funções
psicológicas logo, apresenta uma dimensão
social que a determina. Sendo, pois, um fenômeno psicossocial, as emoções dependem de
uma consciência social fornecida pela cultura
que dite as diretrizes para o sentimento, no tocante a quando, onde e o que sentir; e que estas estabeleçam, enfim, códigos legais, morais
e sociais que as sustentem.
Por outro lado, a violação dessas regras do
sentimento, equivale a desenvolver uma nova
ideologia social, um novo sistema social: vemos, por exemplo, segundo Ratner (1995, p.

A afetividade também é concebida como o
conhecimento construído através da vivência,
não se restringindo ao contato físico, mas à
interação que se estabelece entre as partes
envolvidas, na qual todos os atos comunicativos, por demonstrarem comportamentos, intenções, crenças, valores, sentimentos e desejos,
afetam as relações e, consequentemente, o
processo de aprendizagem.
Embora a teoria vygotskiana estabeleça um
claro fundamento sobre a temática da relação
entre afetividade e desenvolvimento cognitivo, há um encontro de paradigmas, ou seja,
a apresentação de outro ponto de vista, como
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o do médico, filósofo e militante francês Henri
Wallon (1879-1962), contribuindo inestimavelmente para uma maior cobertura e compreensão dos múltiplos aspectos envolvidos; mediante a postulação da sua teoria da emoção,
que o tornou deste modo indispensável também a qualquer estudo sobre afetividade que
se venha empreender.
Para Wallon (1986), a dimensão afetiva é o
ponto central na construção da pessoa quanto ao conhecimento. A proposta educacional
walloniana põe o desenvolvimento intectual em
uma cultura humanizada, considerando a pessoa como um todo. A afetividade, emoções,
movimento e espaço físico estão em um mesmo plano. As atividades pedagógicas devem
ser variadas. Os temas e as disciplinas não são
apenas conteúdos, mas ajudam a descobrir o
eu no outro.

três maneiras: por meio da emoção, do sentimento e da paixão. Essas manifestações surgem durante toda a vida do indivíduo, mas, assim como o pensamento infantil, apresentam
uma evolução, que caminha do sincrético para
o diferencial.
A emoção, segundo o educador, é a primeira
expressão da afetividade. Ela tem uma ativação
orgânica, ou seja, não é controlada pela razão.
Quando alguém é assaltado e fica com medo,
por exemplo, pode sair correndo mesmo sabendo que não é a melhor forma de reagir.

O sentimento, por sua vez, já tem um caráter
mais cognitivo. Ele é a representação da sensação e surge nos momentos em que a pessoa
já consegue falar sobre o que lhe afeta - ao comentar um momento de tristeza, por exemplo.
Já a paixão tem como característica o autocontrole em função de um objetivo. Ela se maniWallon (1968, p.42) argumenta que a afetivi- festa quando o indivíduo domina o medo, por
dade é o mais forte vínculo entre os indivídu- exemplo, para sair de uma situação de perigo.
os, enquanto base do processo educacional, e
está voltado para a formação total do ser huPelo fato de ser mais visível que as outras
mano, enfatizando que os professores devem duas manifestações, a emoção é tida por
repensar a prática escolar dando maior valor à Wallon (1986) como a forma mais expressiva
dimensão afetiva no processo ensino-aprendi- de afetividade. Ao observar as reações emotizagem.
vas, ele encontra indicadores para analisar as
estratégias usadas em sala de aula. Não é posPara ele, inteligência e afetividade estão inter- sível falar em afetividade sem falar em emoção,
ligadas: uma depende da construção da outra, porém os dois termos não são sinônimos.
porém, têm fases da vida em que predomina o
afetivo e em outras a inteligência.
O afeto foi apontado como componente
das atitudes, sejam elas positivas ou não, que
abrangem componentes tanto de domínio cognitivo, como afetivo e comportamental.
A necessidade de mudança na relação afetiva do processo de ensino e aprendizagem
deve procurar integração entre a perspectiva
afetiva e cognitiva, onde as emoções têm um
papel significativo que podem facilitar ou dificultar a aprendizagem.
Nas três manifestações da afetividade, Wallon
(1986) mostra que a afetividade é expressa de
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Verifica-se que para Wallon (1986) é relevante que a escola ofereça formação integral, ou
seja, intelectual, afetiva e social, e que dentro
da sala de aula, não deve estar apenas o corpo
da criança, mas também suas emoções, sentimentos e sensações.
Por isso, suas ideias têm com base quatro
elementos que se comunicam o tempo todo:
afetividade, movimento, capacidade cognitiva
e a formação da personalidade – e que estão
íntima e indissociavelmente relacionados entre
si.
Quando Wallon (1986) coloca a afetividade
em primeiro lugar, é porque é ela, através da
emoção que é uma impressão corporal de um
estado interno, que faz a comunicação, o intercâmbio entre os indivíduos, e provoca as primeiras representações, figurações e que, adquirem consistência nos movimentos.

Para que a aprendizagem provoque uma eficaz mudança de comportamento e possa aumentar a qualificação do educando, faz-se necessário que ele perceba a relação entre o que
está aprendendo e sua vida.
Uma aprendizagem mecânica e de conteúdo, atrelada a uma excessiva preocupação
com acúmulo e memorização de conhecimentos não lhe permite elaborar significado, sendo,
portanto, inútil e enfadonha.
Outrossim, uma aprendizagem significativa é
aquela que ajusta raciocínio, análise e imaginação com afetividade e emoção, onde o vínculo
afetivo será um grande facilitador das atividades cognitivas e simbólicas, dimensão possibilitada a de uma racionalidade melhor definida e
de um saber mais prazerosamente construído.

Por outro lado, a separação entre emoção
e cognição, afetividade e aprendizagem é puramente metodológica, artificial e não pode
transforma-se num princípio para orientar
procedimentos teórico-metodológicos no
processo de escolarização do indivíduo.
Quanto à inteligência, Wallon (1986) diz,
que toda a atividade cognitiva, ou seja, todo o
armazenamento organizado de informações da
criança implica em sua origem, seu desenvolvimento ou sua conclusão, inevitável componente afetivo que por si mesmo impulsionam a
aprendizagem.
Este pensador da emoção alerta também,
que, se o professor tiver conhecimento do conflito eu - outro na construção da personalidade, onde costuma surgir por vezes hostilidade
da criança em relação ao professor; tanto pela
falta de êxito da criança, pela severidade do
professor, por motivos pessoais oriundos da família, quanto por problemas afetivos de origem
psíquica, então diante de todos esses aspectos, nós professores poderemos receber essas
atitudes com mais tolerância e não tomá-la
como afrontas pessoais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No discorrer deste artigo foram abordados paralelamente ao desenvolvimento e maturação
de competências necessárias ao posterior interesse pela exploração da realidade externa - com
a gradual aquisição, pela inteligência, da função simbólica, através da utilização da linguagem,
seja por via oral e depois escrita, dá-se a constituição de uma forma cognitiva de vinculação
afetiva – a da afetividade simbólica, onde Wallon (1986) assinala que no início, o gesto gráfico
precede a intenção: o projeto é uma resultante, antes de ser um controlador do gesto que realiza
o desenho, isto é, uma criança só poderá dizer-nos sobre o que está desenhando após concluí-lo, pois também não saberá do que se trata seu desenho se ainda não o fez.
No discurso, a palavra disponível, seja em seu aspecto semântico ou em seu nível puramente
sensorial de ressonâncias e rimas, conduz à ideia. Só muito mais tarde, quando o processo pensante for mais sólido, a ideia presidirá à busca e à escolha da palavra.
Mas, com a chegada, da puberdade, as exigências racionais se impõem às relações afetivas
através da valorização de noções tais como: respeito recíproco, justiça, igualdade de direitos e
etc.
Ora, se à intensa atividade cognitiva concomitantemente se desenvolve a construção do si,
cabe à educação, em cada um desses momentos, a satisfação das necessidades orgânicas e
afetivas, a oportunidade para a manipulação da realidade e a estimulação da função simbólica,
depois a construção de si mesmo.
Esta exige espaço para todo tipo de manifestação expressiva: plástica, verbal, dramática,
escrita, direta, ou indireta, através de personagens susceptíveis de provocar identificação (DANTAS,1992, p.95).
Finalmente, no ponto de vista walloniana de afetividade, destaca-se a inspiração darwinista a
qual Wallon está vinculado, pois para ele a afetividade é considerada um instrumento de sobrevivência do qual o bebê humano se utiliza para suprir a insuficiência da articulação cognitiva por
meio da significação de sua atividade motora; o que a torna a primeira manifestação do psiquismo em busca de abstrair, compreender e utilizar-se do universo simbólico que o cerca.
Portanto, Wallon, Vygotsky e Piaget são os três mais renomados teóricos da psicologia genética que tratam das relações entre fatores biológicos e sociais no desenvolvimento psicológico e
entre aspectos cognitivos e afetivos do ser humano.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO
ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: Considerando a criança como sujeito histórico e social, o presente artigo procurou
compreender como ocorre o processo de desenvolvimento afetivo e a construção de vínculos
dessa natureza no Ensino Fundamental. Por meio de uma reflexão sobre as fases do desenvolvimento humano, os conceitos de afetividade e a construção de vínculos, foi possível analisar
como a cognição e o afeto operam juntos, e que a escola, mais precisamente o professor,
como agente mediador, converge não só para as apropriações do meio externo ou para os
aspectos relativos à cognição, mas em muito contribui para as apropriações de aspectos ligados à afetividade, sendo esta última tão importante quanto a primeira, consolidando assim a
necessidade de o professor considerá-las na sala de aula.

Palavras-chave: Afetividade; Desenvolvimento Humano; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como finalidade refletir sobre a importância das relações afetivas dentro da sala de aula envolvendo professor e aluno das séries iniciais. Sabe-se que a criança na Educação Infantil está inserida em um contexto voltado à área afetiva e ao iniciar o Ensino Fundamental o tratamento recebido está pautado
em atividades obrigatórias de leitura e escrita, ficando a parte afetiva para segundo plano.
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CONCEPÇÕES DE JEAN PIAGET
SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
Jean Piaget (1896-1980), estudioso interacionista formado em Biologia e Filosofia, dedicou-se a investigar a construção do conhecimento. Estudou cuidadosamente a forma pela
qual as crianças construíam seus conhecimentos lógicos, com a finalidade de compreender
a evolução e desenvolvimento do conhecimento humano (DAVIS; OLIVEIRA, 1994).

Dois mecanismos são acionados para alcançar um novo estado de equilíbrio. O primeiro
recebe o nome de assimilação. Através dele o
organismo – sem alterar suas estruturas – desenvolve ações destinadas a atribuir significações, a partir da sua experiência anterior, aos
elementos do ambiente com os quais interage.
O outro mecanismo, através do qual o organismo tenta restabelecer um equilíbrio superior
com o meio ambiente, é chamado de acomodação. Agora, entretanto, o organismo é impelido a se modificar, a se transformar para ajustar
às demandas impostas pelo ambiente (DAVIS;
OLIVEIRA, 1994,p. 38).

As crianças possuem características físicas
diferenciadas, sua cidade ou local também poO desenvolvimento psíquico tem início desde
dem ser distintos, mesmo assim elas possuem
características universais como a maneira o momento do nascimento da criança, termicomo nascem, a fragilidade e desenvolvimento. nando somente na fase adulta, onde este indivíduo está totalmente desenvolvido pela maDe acordo com Davis e Oliveira (1994) a no- turação dos seus órgãos, porém observa-se o
ção de equilíbrio é o alicerce da teoria de Pia- fato que este desenvolvimento psíquico dá-se
get, pois qualquer organismo que possui vida por meio do equilíbrio, considera Piaget. Ainda,
relaciona-se com o meio em que vive por meio sobre o desenvolvimento mental da criança,
da tentativa de manter um estado de equilíbrio, acrescenta:
superando as perturbações surgidas no decorrer das etapas a serem seguidas. Dessa forma,
o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio
de diversos desequilíbrios e equilibrações, ou
seja, diante de uma nova situação, o indivíduo
pode entrar no estado de desequilíbrio.

O desenvolvimento, portanto, é uma equilibração progressiva, uma passagem contínua
de um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. Assim do ponto de
vista da inteligência, é fácil se opor a instabilidade e incoerência relativas das ideias infantis
Sendo assim, o próprio Piaget (2007) relata à sistematização de raciocínio adulto (PIAGET,
2007, p. 13).
que:
A cada instante, pode-se dizer que a ação
O funcionamento psicológico das crianças é
é desequilibrada pelas transformações que
aparecem no mundo, exterior ou interior, e a diferente dos adultos, por isso Piaget investigou
cada nova conduta vai funcionar não só para sobre como, através de quais mecanismos, a
restabelecer o equilíbrio, como também para lógica das crianças se transforma na lógica do
tender a um equilíbrio mais estável que o do adulto (DAVIS; OLIVEIRA, 1994).
estágio anterior a esta perturbação (PIAGET,
Porém, de acordo com Piaget (2007), este
2007, p.16).
desenvolvimento quando é atingido totalmente
Ainda para Piaget, segundo Davis e Oliveira na fase adulta dá início a uma nova fase, a de
(1994), para que aconteça uma nova equilibra- regressão, pois este indivíduo encontra-se na
ção, dois fatores são necessários: assimilação fase da velhice, e na criança este desenvolvimento é contínuo. Portanto :
e acomodação.
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[...] o desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à edificação de
um grande prédio que, à medida que se acrescenta algo, ficará mais sólido, ou à montagem
de um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamento conduziram a uma flexibilidade e uma mobilidade das peças tanto
maiores quanto mais estáveis se tornassem
o equilíbrio. Mas, é preciso introduzir uma importante diferença entre esses dois aspectos
complementares deste processo de equilibração. Devem-se opor, desde logo, as estruturas
variáveis – definindo as formas ou estados sucessivos de equilíbrio – a um certo funcionamento constante que assegura a passagem de
qualquer estado para o nível seguinte (PIAGET,
2007,p. 14).

intelectual e social da criança, havendo assim
um desenvolvimento do seu pensamento.
No início do período, nota-se que a criança
ainda não domina totalmente a linguagem, pois
parte do seu repertório verbal por meio da imitação, ressaltando também que ela ainda não
possui o conceito de número nesta etapa de
seu desenvolvimento (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002).
Sobre a linguagem, um meio de comunicação de fundamental importância para os seres
humanos, o próprio Piaget (2006) relata que:
A aquisição da linguagem, tornada acessível
nesses contextos de imitação, cobre finalmente
o conjunto do processo, assegurando um contato com outrem muito mais vigoroso do que a
simples imitação e permitindo, portanto, à representação nascente aumentar os seus poderes apoiada na comunicação (PIAGET, 2006,
p. 55).

Para o autor, estas estruturas variáveis são as
formas pelas quais há a organização mental,
sendo elas estabelecidas em dois aspectos:
motor ou intelectual de um lado e afetivo do
outro, mas com duas dimensões: individual e
social. No entanto, em cada estágio nota-se o
aparecimento de características relacionadas
Nesta fase, o pensamento da criança é difecom o período desta passagem sendo que po- rente dos adultos, pois é marcado por um egode-se diferenciá-los dos estágios anteriores por centrismo, ou seja, a criança parte do princípio
possuírem estruturas próprias em cada nível.
que tudo ao seu redor está relacionado a ela,
centrado no seu próprio eu, não conseguindo
De acordo com Piaget (2007), a criança pas- colocar-se no lugar do outro, perpetuando assa por quatro etapas de desenvolvimento e a sim até o final do período (DAVIS; OLIVEIRA,
cada fase são adquiridas novas estruturas cog- 1994).
nitivas. As etapas propostas por Piaget são as
seguintes: Sensório-motora (0 a 2 anos); PréSegundo as autoras, este egocentrismo,
-operatória (2 a 7 anos); Operatório-concreta como é denominado por Piaget, caracteriza
(7 a 11/12 anos) e Operatório-formal (11/12 também o aspecto afetivo com o predomínio
anos em diante).
dos sentimentos interindividuais. O fato de a
criança desta etapa está centrada em si mesNo entanto, considerando a faixa etária em mas acaba dificultando também o trabalho em
destaque nesta pesquisa serão priorizadas as grupo. Assim sendo, de acordo com Piaget
características da criança ao final do período (2007):
pré-operatório e início do operatório-concreto.
Período Pré-operatório (2 a 7 anos):
Com o aparecimento da linguagem, as condutas são profundamente modificadas no asNo segundo estágio definido por Jean Pia- pecto afetivo e no intelectual. Além de todas
get, o aparecimento da linguagem destaca-se as ações reais ou materiais que é capaz de
como um fator de extrema importância, pois efetuar, como no curso do período precedente,
possibilitará mudanças nos aspectos afetivos, a criança torna-se, graças à linguagem, capaz
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de reconstituir suas ações passadas sob formas narrativas, e de antecipar suas ações futuras pela representação verbal (PIAGET, 2007,
p. 24).

citar, em primeiro lugar, as transformações referentes ao sentido da regra, tanto a que liga as
crianças entre si, como aquela QUE as une ao
adulto (Ibidem), (PIAGET, 2007, p. 53).

A criança do pré-operatório tem seu pensamento baseado na percepção imediata, não
tendo ainda a noção de reversibilidade, ou
seja, “[...] a criança não é capaz de perceber
que é possível retornar, mentalmente, ao ponto
de partida” (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 43).

Período Operatório-concreto (7 a 11/12
anos):
Nesse período, a criança começa a desenvolver a construção da lógica, o que lhe permite perceber pontos de vista diferentes, saindo
do egocentrismo intelectual e social que caracterizavam a fase anterior. Portanto, com esta
superação a criança possuirá uma nova habilidade intelectual, que é a capacidade mental de
coordenar as operações, porém com objetos
concretos que podem ser manipulados ou que
já tenham conhecimento (BOCK; FURTADO;
TEIXEIRA, 2002).

No aspecto afetivo, nesta etapa, as crianças
utilizam-se dos sentimentos de antipatia e simpatia. “A simpatia, então, de um lado supõe
uma valorização mútua e, de outro, uma escala
de valores comuns que permitem trocas”.

Com isso, as crianças demonstram simpatia
principalmente àquelas pessoas com as quais
Sendo assim, as crianças conseguem por
elas se identificam (PIAGET, 2007, p. 38). Po- meio do pensamento:
rém “[...] a antipatia nasce da ausência de gostos comuns e da escala de valores comuns”
• estabelecer corretamente as relações de
(Ibidem).
causa e efeito e de meio e fim;
• sequenciar ideias ou eventos;
As crianças começam a desenvolver o juízo
• trabalhar com ideias sob dois pontos de
moral, com o aparecimento dos primeiros senvista, simultaneamente;
timentos morais como o amor, temor, respeito
• formar o conceito de número (no início do
e obediência. As crianças na fase pré-operatóperíodo, sua noção de número está vincuria demonstram respeito pelos pais ou pessoas
lada a uma correspondência com o objemais velhas, ou seja, indivíduos que julgam suto concreto (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA,
periores e a eles obedecem, é a moral da obe2002, p. 104).
diência (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002).
Nesta fase, “[...] o pensamento é reversível: o
Nesse sentido, Piaget (2007, p. 53) relata sujeito pode retornar mentalmente, ao ponto de
que “[...] os sentimentos morais se originam partida” (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 43). Ao
do respeito unilateral da criança em relação a coordenar as operações esta criança irá adquiseus pais, ou ao adulto, e também como esse rir uma noção de conservação, característica
respeito estabelece a formação de uma moral do período das operações.
de obediência ou heteronomia”.
Observa-se que a criança não possui autonomia, aceitando tudo o que lhe é imposto.
Porém, por meio da cooperação, aparece um
novo sentimento, o respeito mútuo, que a criança nutre pelos amigos: [...] o respeito mútuo
conduz a formas novas de sentimentos morais,
distintas da obediência exterior inicial. Podem
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CONTRIBUIÇÕES DE
VYGOTSKY E HENRI WALLON
PARA A COMPREENSÃO DO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Para Vygotsky, o funcionamento psicológico
depende das relações sociais e mediações estabelecidas entre o indivíduo e o meio onde
vive. Acredita que o homem se constitui na
relação com o outro e socialmente. Para ele,
acrescenta a criança não é considerada como
um ser passivo, mas sim um ser ativo em pleno
desenvolvimento.
Assim sendo, de acordo com Davis e Oliveira
(1994, p. 54):
Para Vygotsky, em resumo, o processo de
desenvolvimento nada mais é do que a apropriação ativa do conhecimento disponível na
sociedade em que a criança nasceu. É preciso
que ela aprenda e integre em sua maneira de
pensar o conhecimento da sua cultura. O funcionamento intelectual mais complexo desenvolve-se graças a regulações realizadas por
outras pessoas que, gradualmente, são substituídas por auto-regulações [...], (DAVIS E OLIVEIRA, 1994, p. 54).

assumir uma coerência com ele, de maneira
que o educador deve propor desafios que a
criança poderá realizar, com a sua mediação.
“Assim como o adulto, uma criança também
pode funcionar como uma mediadora entre
uma outra criança e às ações e significados
estabelecidos como relevantes no interior da
cultura” (OLIVEIRA, 1993, p. 64). Diante desse
fato, o educador deverá analisar quais habilidades já possuem para assim perseguir nos
próximos aprendizados.
Segundo Oliveira (1993), quando um educador faz intervenções com os seus alunos,
vários avanços psicológicos poderão ocorrer,
pois estas mediações articulam a aprendizagem no desenvolvimento psicológico da criança. Esse ensino mediado por instrumentos e
signos só ocorrem com o contato direto entre
as pessoas. Conceitos de Henri Wallon:
Assim como Jean Piaget, Henri Wallon também descreve o desenvolvimento da criança
dividido em etapas. Na concepção walloniana
são destacadas cinco etapas: Impulsivo-emocional (0 a 1 ano); Sensório-motor e projetivo
(1 a 3 anos); Personalismo (3 a 6 anos); Categorial (6 a 11/12 anos) e Puberdade e adolescência (a partir dos 11/12 anos). A passagem de um estágio para outro é marcada por
rupturas, retrocessos e reviravoltas (GALVÃO,
2008).

De acordo com o autor, a criança passa por
todos estes níveis de desenvolvimento, sendo
que este processo está em constante mudança, pois quando uma criança se encontra em
uma determinada atividade não conseguindo
realizá-la ela está no nível de desenvolvimento
Para Wallon (2007), a criança ainda necespotencial.
sita do auxílio dos pais, porém como não é
possível a presença constante da família na esDe acordo com Vygotsky (1998) o desen- cola, a criança busca no educador o afeto que
volvimento da aprendizagem tem uma relação necessita. Diante deste contexto as crianças
intensa com a Zona de Desenvolvimento Pro- se agrupam sejam nas salas de aula ou nas
ximal, pois os seres humanos necessitam de brincadeiras, mas nem sempre esses grupos
estímulos culturais para o desenvolvimento da são iguais, pois elas não estão mais na fase de
aprendizagem:
que tudo é voltado unicamente em um sentido
podendo ser mudado a qualquer instante.
[...] É na zona de desenvolvimento proximal
que a interferência de outros indivíduos é a
Considerando a atuação na área educativa
mais transformadora. Processos já consolida- e o pleno desenvolvimento dos alunos como
dos, por um lado, não necessitam de ação ex- meta, cabe investigar se a afetividade está preterna para serem desencadeados; processos sente na ação pedagógica entre professor e
ainda nem iniciados, por outro lado, não se be- aluno e se esse afeto contribui para o processo
neficiam dessa ação externa (OLIVEIRA, 1993, de aprendizagem. Assim sendo, o próximo cap. 61).
pítulo abordará o tema afetividade na visão de
vários autores.
Portanto, é essencial analisar o estado psicológico da criança, pois as atividades têm que
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O CONCEITO DE AFETIVIDADE
Ao se conceituar afetividade percebe-se que
existem várias definições sobre o seu significado.

Tendo como base os estágios de desenvolvimento propostos por Piaget, a autora destaca
que no estágio pré-operatório esta questão afetiva necessita de maior atenção no que se refere às relações entre as pessoas. Nessa fase
começam a surgir os primeiros sentimentos
morais (amor, temor, respeito...), sendo estes
sentimentos imprescindíveis para a determinação de uma moral heterônoma, pois se sabe
que a criança heterônoma aceita as regras
sem questionamentos (SOUZA, 2003).

Entre as várias conceituações, Ribeiro (2010,
p. 403) define afetividade como “[...] atitudes e
valores, comportamento moral e ético, desenvolvimento pessoal e social, motivação, interesse e atribuição, ternura, interrelação, empatia, constituição da subjetividade, sentimentos
Para Vygotsky, não há a separação entre a
e emoções”. Segundo a autora, a afetividade
afetividade e o cognitivo, pois eles estão interlié fundamental para que um ambiente escogados entre si, fato que o autor critica a pedalar seja apropriado no sentido de promover a
gogia tradicional em separar a afetividade da
aprendizagem dos alunos.
cognição.
Segundo o Dicionário Aurélio da Língua PorDiante disso, Vygotsky entende a afetividade
tuguesa (FERREIRA, 2004, p. 61).
como fator de contribuição para o desenvolvimento do indivíduo, ressaltando que o ser
Afetividade. [De afetivo + - (i) dade.] S.f.1. humano se desenvolve na interação com o
qualidade ou caráter de afetivo. 2. Psic. Con- meio social e cultural, para ele, afetividade e as
junto de fenômenos psíquicos que se manifes- emoções desenvolvem-se desde o nascimento
tam sob a forma de emoções, sentimentos e (OLIVEIRA; REGO, 2003).
paixões, acompanhadas sempre dá impressão
de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação,
A afetividade, para Wallon, é um fator pride agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza mordial para o desenvolvimento dos seres hu(FERREIRA, 2004, p. 61).
manos, assim sendo, conforme consideram
Almeida e Mahoney (2009), na concepção
De acordo com Davis e Oliveira (1994) a afe- walloniana a afetividade pode ser definida da
tividade caracteriza-se em amor, ódio, tristeza, seguinte forma:
alegria ou medo, sensações que levam o indivíRefere-se à capacidade, à disposição do ser
duo a afastar-se ou aproximar-se das pessoas,
ou vivenciar novas experiências. Nesta pers- humano de ser afetado de ser afetado pelo
pectiva o afeto inclui expressão e linguagem, mundo externo e interno por meio de sensacomo: sorrisos, gritos, lágrimas, olhar e rosto ções ligadas a tonalidade agradáveis ou desatriste, boca fechada e sobrancelhas caídas, gradáveis. A teoria apresenta três momentos
são algumas expressões que comunicam os marcantes, sucessivos, na evolução da afetividade: emoções, sentimentos e paixão (ALMEIsentimentos dos seres humanos.
DA; MAHONEY, 2009, p. 17).
Em seus estudos, Piaget abordou as relações
Nesse sentido, Wallon considera a afetividaentre afetividade, cognição e relações sociais,
de
um fator essencial para o desenvolvimento
para melhor entender a gênese da moral (construção de valores e sentimentos). Ele defende da inteligência na criança, sendo que ao nasque a construção de valores, considerando es- cer o primeiro contato que a criança tem com
ses elementos afetivos como essenciais para o meio social, é por meio dessa interação que
explicar o desenvolvimento cognitivo (SOUZA, se dá sua sobrevivência, por depender exclusivamente do outro (WALLON, 2007).
2003).
287

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

De acordo com Souza (2003), Piaget utiliza-se de muitos aspectos para explicar sua teoria
sobre afetividade e cognição, no entanto, aqui
serão descritos apenas aspectos que são necessários para a compreensão da atividade no
âmbito escolar, em especial nas séries iniciais.
Almeida e Mahoney (2009) à luz da teoria
walloniana, ressaltam que em suas análises
com crianças do Ensino Fundamental I, observaram que os alunos demonstram sentimentos
positivos (tranquilidade, entusiasmo, confiança,
alegria e prazer), associados ao que sentem
pelos educadores. Isso reforça a importância
que os professores têm em desempenhar uma
relação de afeto com os discentes, provocando
neles diferentes reações.
Há ainda que se destacar a necessidade de
atentar e refletir sobre a afetividade presente
no processo de ensino-aprendizagem, bem
como a de estarmos sempre muito atentos ao
que nossos alunos e nossas alunas têm a dizer. Ouvi-los (as) falar sobre suas vivências e
seus sentimentos na escola constitui-se num
diferencial deste estudo, que mostrou que as
crianças têm muito a comunicar e a informar,
de forma autêntica e enriquecedora. A possibilidade de se expressarem de forma tão espontânea e verdadeira, como ocorreu, permitiu

penetrar nesse universo afetivo e perceber o
quanto a educação, hoje, precisa aprender ou
saber lidar com ele (SAUD, 2009, p. 41).
Saud (2009) baseada na teoria de Wallon
afirma que são diversos os fatores que contribuem para o ensino e aprendizagem, dentre
eles está o envolvimento entre os alunos e professores e nesse envolvimento estão o respeito
mútuo mantido uns pelos outros, a confiança,
a segurança, o carinho, a admiração e a tranquilidade, enfim, um ambiente prazeroso capaz
de propiciar o desenvolvimento da criança em
todos os aspectos. Nesse sentido, percebe-se
que o afeto está presente na relação professor-aluno, mesmo que não haja contato físico
entre eles como os beijos e abraços, pois o
educador capaz de ouvir seus alunos, conversar com eles e respeitá-los em suas especificidades também está demonstrando uma forma
de afeto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo propiciou uma reflexão sobre a importância de estabelecer vínculos afetivos
entre professor e aluno, pois nota-se o quanto a afetividade facilita no processo de aprendizagem
dos discentes, principalmente nas séries iniciais.
O reconhecimento do aluno enquanto indivíduo, sujeito e cidadão, é fundamental para que haja
o estabelecimento de trocas enriquecedoras das experiências, as quais promovem a mobilização de estruturas de saberes significativos.
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O CANTO COLETIVO E A EJA

RESUMO: O presente artigo trata da educação musical, dentro da EJA (Educação de Jovens e
Adultos), enquanto disciplina obrigatória, visando refletir sobre a inclusão da disciplina no
currículo, ampliação do repertório intelectual e pesquisa de material já produzido sobre o
tema. Para tanto se fará uso de pesquisa bibliográfica e considerações sobre esse referencial.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho trata da educação musical, dentro da EJA (Educação de Jovens e Adultos), enquanto disciplina obrigatória, visando refletir sobre a inclusão da disciplina no currículo, ampliação do repertório intelectual e pesquisa de material já produzido sobre o tema.
A idéia do trabalho surgiu da necessidade de melhor fundamentar a prática docente, prática
essa propiciada pela introdução da disciplina “Canto Coral” na grade curricular de algumas escolas da rede municipal de Guarulhos. Foram escolhidos alguns eixos para nortear a pesquisa:
Música e educação (história, teóricos, música na educação brasileira), canto como prática musical
e uma proposta de música para a EJA (vocalizes, articulação, aquecimento corporal, vocal e repertório).
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MÚSICA E EDUCAÇÃO
Segundo David (2004), a música possui poder:
O poder da música liga-se diretamente ao
seu significado espiritual pela influência que
exerce nas emoções, nos pensamentos, nas
ações e reações não só do ser humano, mas
de todo ser vivo, como força que interage com
o mundo físico. Sentimentos e sensações de
alegria e tristeza, de harmonia e desequilíbrio,
de prazer, de êxtase, de medo, de coragem, de
revolta e mesmo de dor podem explicar essa
associação com os estados físicos [...], (DAVID, 2004, p. 60).
Essa bela colocação já seria motivo suficiente para incluir a música no currículo escolar,
no entanto, atualmente a música, na forma do
canto coletivo, é quase inexistente nas escolas, principalmente na EJA. E mesmo quando
o canto é praticado, é visto como algo utilitário. Não se pratica o canto pelo prazer estético
que pode despertar ou pela fruição ou a apropriação dos bens culturais, mas sim, para se
memorizar conteúdos, música para recreação,
datas comemorativas etc; não que isso seja incorreto, mas a função da arte musical na escola deve ir além,

A citação é plenamente aplicável à EJA, pois,
justifica a inclusão da música no currículo. Outro erro muito comum é afirmar que o fazer
musical, é algo reservado ao artista, o que demonstra o total desconhecimento do papel da
arte na educação, logo, da sua importância na
formação humana; no desenvolvimento psíquico, emocional e cognitivo.
A educação musical no Brasil aportou com
os jesuítas, as primeiras missões que aqui chegaram utilizavam a música na catequese. Esta
conjuntura permaneceu praticamente inalterada até meados do século XVIII, já que as mudanças educacionais instituídas pelo Marquês
de Pombal não garantiram um sistema educacional laico, público e gratuito. No entanto
os músicos já se organizavam em irmandades
que faziam o papel de difundir a música para
além da Igreja.

o que se busca, para além da descontração
e da memorização por intermédio do canto, é
a conscientização dos objetivos da música na
educação como conseqüência das oportunidades que ela tenha de dialogar com a realidade,
por meio do processo: sentir-pensar-expressar.
Para falar de outra maneira, o tratamento dado
à prática musical, ainda hoje, no Ensino Fundamental não reconhece na música um potencial
veículo da educação, com objetivos próprios e
com um fim em si mesmo, tampouco o tema
tem composto de maneira substancial a pauta
dos debates em torno da renovação do ensino
(DAVID, 2004, p. 61).
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A obrigatoriedade do ensino musical nas escolas primária e secundária só foi ocorrer em
11 de abril de 1931 com o Decreto nº 19891.
Esse decreto veio atender os anseios do Estado
Novo que utilizou a música para desenvolver a
“coletividade”, a “disciplina” e o “patriotismo”.
O compositor Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
estava à frente desse movimento de educação
musical das massas, criando o Canto Orfeônico (canto coletivo) que tinha como objetivo primordial auxiliar o desenvolvimento artístico da
criança e produzir adultos musicalmente alfabetizados. A filosofia educacional de Villa-Lobos
está baseada nos seguintes princípios: “A todo
o povo assiste o direito de ter, sentir e apreciar
a sua arte, oriunda da expressão popular ...”
(Villa-Lobos, 1946, p. 498). “A música, eu a
considero, em princípio, como um indispensável alimento da alma humana. Por conseguinte,
um elemento e fator imprescindível à educação
da juventude” (VILLA-LOBOS, 1946, p.498).
“O ensino e a prática do canto orfeônico nas
escolas impõe-se como uma solução lógica.”
(VILLA-LOBOS, 1946, p.504). “O folclore é hoje
considerado uma disciplina fundamental para a
educação da infância e para a cultura de um
povo.” (VILLA-LOBOS, 1946, p.530). “Antes do
aluno ser atrapalhado com regras, deve familiarizar-se com os sons. Deve-se ensinar-lhe a
conhecer os sons, a ouvi-los, a apreciar suas
cores e individualidade” (VILLA-LOBOS, 1946,
p.496). Pelo transcrito acima, conclui-se que
Villa-Lobos faz afirmações muito pertinentes e
concomitantes ao pensamento de outros teóricos como Schafer e Kodály, são eles:
A educação musical é necessária para o efetivo desenvolvimento do ser humano, o canto é
excelente instrumento de ensino, pois, é acessível a todos, a música folclórica deve ser utilizada no ensino musical, o aprendizado musical
é mais significativo quando realizado em um
contexto de experimentação.
No período posterior à Segunda Guerra Mundial, surge o movimento Música Viva, liderado
pelo compositor Hans-Joachim Koellreutter
(1915-2005) de origem alemã, mas que resi-

diu no Brasil desde 1937 e naturalizou-se brasileiro em 1948. Fazendo referência ao ensino
musical preconizava:
educar a coletividade utilizando as inovações
técnicas a fim de que ela se torne capaz de
selecionar e julgar o que de melhor se adapta
à personalidade de cada um dentro das necessidades da coletividade; 2. combater o ensino baseado em opiniões pré-estabelecidas e
preconceitos aceitos como dogmas; 3. reorganizar os meios de difusão cultural. (...) Consideramos essencial a substituição do individualismo e do exclusivismo pelo coletivismo em
música, preconizamos para o ensino musical
as formas coletivas de ensino: canto orfeônico
e conjunto instrumental (KATER, 1992).
Em 1971 ocorre a introdução da Educação
Artística nos currículos escolares, a música
passou a fazer parte de um ensino interdisciplinar, com a promulgação do artigo 7º da Lei
5692 de 1971. Com isso o professor ficou responsável pelo ensino de várias artes (música,
plástica e cênica), o que comprometeu o seu
trabalho, pois, não fora habilitado para o domínio de várias linguagens e assim houve muitos
prejuízos qualitativos aos saberes específicos
de cada uma das artes.
Além disso, a aula de arte só estava presente
da 5ª à 8ª série do I Grau ou no II Grau, uma
vez que o professor especializado só poderia
ministrar aulas nas séries citadas, excluindo a
arte das séries iniciais e da EJA, nesse período
chamada de supletivo. A exclusão da arte na
EJA, se dá pelo caráter estritamente técnico e
instrumental da educação, que foi dada para
as escolas pelos organismos oficiais durante
esse período histórico da ditadura militar que
perdurou de 1964 até 1984.
A educação racional e organizada visando
formar indivíduos capazes de se engajar rápida e eficientemente no mercado de trabalho,
estabelecendo uma relação direta entre educação e sistema produtivo; muito diferente da
idéia de uma “educação libertadora”, baseada
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em Paulo Freire, que seria implementada pelo
governo João Goulart, antes do golpe de 1964.
A exclusão da arte só foi parcialmente sanada
com a nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação), Lei n. 9394/96, onde o ensino da
arte passou a ser componente curricular obrigatório na educação básica.
O último progresso que tivemos para o ensino
da música é a promulgação da Lei n. 11.769,
de 18 de agosto de 2008 que altera a LDB,
para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino
da música na educação básica. Lei essa que
reconhece o valor e importância da música
para a formação do cidadão.
A seguir, gostaríamos de citar alguns teóricos da educação musical que trouxeram consideráveis contribuições para o ensino musical
e cujas idéias são fundamentais para uma prática docente de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA:

Carl Orff (1895-1982), músico alemão, criou
o Orff-Schulwerk que é um conceito pedagógico onde o educando carrega em si uma musicalidade e potencial criativo que deve ser
despertado e desenvolvido, o Orff-Schulwerk
derivado da obra Musik für Kinder (em alemão,
Música para crianças) de Orff e Gunild Keetmann, publicada entre 1950 e 1954 em cinco
volumes, são peças musicais que não devem
ser reproduzidas nota por nota, mas sim usadas como pontos de partida para a criatividade e improviso. O termo Schulwerk em alemão
significa tarefa ou obra escolar.
Nessa obra se utilizam os “Instrumentos
Orff”. Estes foram projetados e adaptados para
que todos tenham acesso à música. Todos os
instrumentos de sala de aula, com excepção
da Flauta de bisel, são instrumentos de percussão. Classificados por emitirem sons de altura
definida ou indefinida.
Os instrumentos de Altura Definida são: Flauta de bisel; Xilofone Baixo; Xilofone Contralto;
Xilofone Soprano; Metalofone Baixo; Metalofone Contralto; Metalofone Soprano; Jogo de Sinos Soprano e Jogo de Sinos Contralto.
Instrumentos de Altura Indefinida: Bombo;
Pratos; Gongo; Castanholas; Triângulo; Caixa
Chinesa; Reco-reco; Pandeirola; Maracas; Guizo; Clavas; Tamborim; Prato Suspenso; Bongôs; Caixa clara; Windchime; Temple-block;
Timbales e Congas.
Emile Jacques Dalcroze (1865-1950), foi um
músico e pedagogo suíço que desenvolveu a
Eurhythmics (Ginástica Rítmica) e criou um instituto, na cidade de Genebra em 1915, para a
divulgação do método, que tem como base a
formação musical através da rítmica, musicalidade do movimento, solfejo e a improvisação.
A união “música e movimento” permitem ensinar os conceitos da música através do movimento, tornando o corpo um instrumento bem
afinado, ou seja, educar, desinibir e harmonizar
o corpo.
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Zoltán Kodály (1882-1967) músico, pedagogo e etnomusicólogo húngaro, criou uma filosofia educacional onde a música é parte indispensável do currículo, nas suas palavras “a
música pertence a todos”. O ensino e prática
musicais devem ser prazerosos ao educando e
sua base é o canto, uma vez que a voz é o instrumento natural que todos carregamos. Outra
característica muito importante da concepção
de Kodály é a valorização da música folclórica
e seu uso prioritário na musicalização.

referir-me ao ambiente acústico. Parece-me
absolutamente essencial que comecemos a
ouvir mais cuidadosa e criticamente a nova paisagem sonora do mundo moderno. Somente
através da audição seremos capazes de solucionar o problema da poluição sonora (SCHAFER, 2000, p. 13).
Dentro desse pensamento realizou um projeto chamado “The World Soundscape Project”,
onde estudou o som ambiental, suas propriedades e alterações que passaram no decorrer
da história, além do sentido desses sons para
as pessoas afetadas por ele. Também para
Schafer a voz humana é protagonista no fazer
musical e na conscientização dos sons: “a voz
humana, em conexão com o ouvido, deve fornecer os referenciais para as discussões sobre
o ambiente acústico saudável à vida” (SCHAFER, 2000, p. 207).

Edgar Willems (1890-1978) psicopedagogo
musical belga, criou um método de musicalização onde o desenvolvimento das faculdades humanas é trabalhado através da audição,
instinto rítmico, sensibilidade e emotividade.
A melodia tem papel destacado na sua metodologia, além da idéia de que a prática deve
preceder a teoria, também nos diz que alguns
Keith Swanwick educador musical inglês,
elementos musicais são imprescindíveis: ritmo,
elaborou teorias sobre como se dá o desenvolharmonia, melodia, improviso e composição.
vimento musical no ser humano, tendo como
base as idéias de Jean Piaget, a chamada
Raymond Murray Schafer (1933) compositor “teoria espiral de desenvolvimento musical”,
e educador musical canadense cuja concep- ou seja, a aquisição do conhecimento se dá
ção sobre a educação musical é muito interes- por etapas sucessivas e deve respeitar o nível
sante, pois, afirma que a música na educação de amadurecimento psicológico do educando,
deve ser dirigida a todos independente de ta- que constrói o saber através do desenvolvilento, faixa etária ou social. A composição e a mento da criatividade e da improvisação, utipráxis musical ocupam papel central na musi- lizando para isso todo e qualquer material socalização, o aprendizado sem a prática é vazio noro disponível. A partir dessa teoria Swanwick
propõe um processo de aprendizagem onde
de significado:
os conteúdos são trabalhados de maneira vinSinto que ninguém pode aprender nada so- culada, para proporcionar um desenvolvimento
bre o real funcionamento da música se ficar cognitivo integral, de modo que as várias fases
da aprendizagem nunca estejam dissociadas.
sentado, mudo, sem entregar-se a ela. Como
músico prático, considero que uma pessoa só
Segundo o educador, um currículo de música
consiga aprender a respeito de som produzin- deve conter os seguintes elementos: manipulado som; a respeito de música fazendo música ção de instrumentos musicais, percepção, can(SCHAFER, 2000, p. 67).
to, criação, improvisação, história da música
e o reconhecimento auditivo de estilo, forma,
Além disso, dá muita importância ao estudo tonalidade e grau.
do ambiente sonoro, ou seja: “procurei semUm bom currículo e uma boa prática educapre levar os alunos a notar sons que na verdacional
de música só podem ocorrer se levade nunca haviam percebido, ouvir avidamente
os sons de seu ambiente e ainda os que eles rem em conta os ideais desses pedagogos, se
próprios injetaram nesse mesmo ambiente.” seus pensamentos forem a base da educação
(SCHAFER, 2000, p. 67). Schafer inclusive musical a arte poderá voltar a fazer parte da
criou o termo “Paisagem Sonora” Soundscape formação estética, cognitiva e emocional dos
educandos.
para :
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O CANTO COMO PRÁTICA MUSICAL
A prática musical tendo como base fundamental a canção, sendo seu veículo a voz, é
muito eficaz para o fazer musical. Essa prática se confirma nas seguintes orientações dos
PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais):
Para que a aprendizagem da música possa
ser fundamental na formação de cidadãos é
necessário que todos tenham a oportunidade
de participar ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores, dentro
e fora da sala de aula. Envolvendo pessoas de
fora no enriquecimento do ensino e promovendo interação com os grupos musicais e artísticos das localidades, a escola pode contribuir
para que os alunos se tornem ouvintes sensíveis, amadores talentosos ou músicos profissionais. Incentivando a participação em shows,
festivais, concertos, eventos da cultura popular e outras manifestações musicais, ela pode
proporcionar condições para uma apreciação
rica e ampla onde o aluno aprenda a valorizar
os momentos importantes em que a música se
inscreve no tempo e na história (BRASIL, 1997,
p. 54).
Também nos PCNs destacamos as seguintes
indicações pertinentes ao trabalho com música
baseado na canção:

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
EM MÚSICA: INTERPRETAÇÃO,
IMPROVISAÇÃO E COMPOSIÇÃO:
• Interpretações de músicas existentes vivenciando um processo de expressão individual ou grupal, dentro e fora da escola.
• Arranjos, improvisações e composições
dos próprios alunos baseadas nos elementos da linguagem musical, em atividades que valorizem seus processos
pessoais, conexões com a sua própria
localidade e suas identidades culturais.

• Experimentação e criação de técnicas relativas à interpretação, à
improvisação
e
à
composição.
• Experimentação, seleção e utilização de
instrumentos, materiais sonoros, equipamentos e tecnologias disponíveis em
arranjos, composições e improvisações.
• Observação
e
análise
das
estratégias
pessoais
e
dos
colegas em atividades de produção.
• Seleção e tomada de decisões, em produções individuais e/ou grupais, com relação às idéias musicais, letra, técnicas, sonoridades, texturas, dinâmicas, forma, etc.
• Utilização e elaboração de notações
musicais em atividades de produção.
• Percepção e identificação dos elementos da linguagem musical em atividades de produção, explicitando-os por
meio da voz, do corpo, de materiais sonoros e de instrumentos disponíveis.
• Utilização e criação de letras de canções,
parlendas, raps, etc., como portadoras
de elementos da linguagem musical.
• Utilização do sistema modal/tonal na
prática do canto a uma ou mais vozes.
• Utilização progressiva da notação tradicional da música relacionada à
percepção da linguagem musical.
• Brincadeiras, jogos, danças, atividades diversas de movimento e suas articulações
com os elementos da linguagem musical.
• Traduções simbólicas de realidades interiores e emocionais por meio da música.
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APRECIAÇÃO SIGNIFICATIVA EM
MÚSICA: ESCUTA, ENVOLVIMENTO
E COMPREENSÃO DA LINGUAGEM
MUSICAL
• Percepção e identificação dos elementos
da linguagem musical motivos, forma, estilos, gêneros, sonoridades, dinâmica, texturas, etc.) em atividades de apreciação,
explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais sonoros disponíveis, de
notações ou de representações diversas.
• Identificação de instrumentos e materiais sonoros associados a idéias musicais de arranjos e composições.
• Percepção das conexões entre as
notações e a linguagem musical.
• Observação e discussão de estratégias
pessoais
e
dos
colegas em atividades de apreciação.
• Apreciação e reflexão sobre músicas
da produção, regional, nacional e internacional consideradas do ponto de vista da diversidade, valorizando as participações em apresentações ao vivo.
• Discussão e levantamento de critérios
sobre a possibilidade de determinadas produções sonoras serem música.
• Discussão da adequação na utilização
da linguagem musical em suas combinações com outras linguagens na
apreciação de canções, trilhas sonoras, jingles, músicas para dança, etc.

A MÚSICA COMO PRODUTO
CULTURAL E HISTÓRICO: MÚSICA E
SONS DO MUNDO
• Movimentos musicais e obras de
diferentes épocas e culturas, associados a outras linguagens artísticas no contexto histórico, social e geográfico, observados na sua diversidade.
• Fontes de registro e preservação (partituras,
discos, etc.) e recursos de acesso e divulgação da música disponíveis na classe, na
escola, na comunidade e nos meios de comunicação (bibliotecas, midiatecas, etc.).
• Músicos
como
agentes
sociais: vidas, épocas e produções.
• Transformações
de
técnicas,
instrumentos,
equipamentos
e
tecnologia
na
história
da
música.
• A música e sua importância na sociedade e na vida dos indivíduos.
• Os sons ambientais, naturais e outros, de
diferentes épocas e lugares e sua influência na música e na vida das pessoas.
• Músicas e apresentações musicais e artísticas das comunidades, regiões e País
consideradas na diversidade cultural, em
outras épocas e na contemporaneidade.
• Pesquisa e freqüência junto dos músicos
e suas obras para reconhecimento e reflexão sobre a música presente no entorno
(BRASIL, 1997, p. 54-56).

• Discussão
de
características
exPercebe-se que essas diretrizes estão de
pressivas e da intencionalidade de
compositores e intérpretes em ati- acordo com os ideais dos teóricos anteriorvidades
de
apreciação
musical. mente citados e que tais diretrizes são excelente base para o currículo de música. Outro
• Explicitação de reações sensoriais e emo- referencial muito importante são as Diretrizes
cionais em atividades de apreciação e as- Curriculares Nacionais para EJA, cuja finalidasociação dessas reações a aspectos da de é subsidiar o processo de reorientação curobra apreciada.
ricular nas secretarias estaduais e municipais
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de educação, bem como nas instituições e escolas que atendem a EJA. A educação musical
é tratada na Proposta Curricular para o 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos.
Nesse documento se reconhece a importância das artes para a EJA:
a Arte propicia um modo novo de compreender o mundo contemporâneo, de com ele se
relacionar e nele se inserir, que ela estabelece uma nova ordem no contato com o mundo
cultural, um novo olhar que pode ressignificar
conceitos e práticas (BRASIL, 2002, p. 136).
A arte como área de conhecimento, com
seus conteúdos próprios, pela sua relevância
no acesso aos bens culturais e na participação dos alunos na sociedade por intermédio
da arte.Segundo essa proposta curricular os
objetivos da arte são:
• Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística.
• Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou coletiva, articulando a
percepção, a imaginação, a emoção, a
investigação, a sensibilidade e a reflexão
ao realizar e fruir produções artísticas.

• Identificar, relacionar e compreender a
arte como fato histórico contextualizado
nas diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções presentes no entorno, assim como
as demais do patrimônio cultural e do
universo cultural e natural, identificando a
existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos de diferentes grupos.
• Observar as relações entre a arte e a
leitura da realidade, refletindo, investigando, indagando, com interesse
e curiosidade, exercitando a discussão, a sensibilidade, argumentando
e apreciando arte de modo sensível.
• Identificar, relacionar e compreender os diferentes âmbitos da arte, do
trabalho e da produção dos artistas.
• Identificar, investigar e organizar informações sobre a arte, reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes
na história das diferentes culturas e etnias.
• Pesquisar e saber organizar informações
sobre arte em contato com artistas, obras
de arte, fontes de comunicação e informação.

• Experimentar e conhecer materiais,
No mesmo texto encontramos idéias interesinstrumentos e procedimentos artís- santes que muito enriquecem a prática pedaticos diversos em Arte (artes visuais, gógica:
dança, música, teatro), de modo a utilizá-los em trabalhos pessoais, iden• Reconhecer um conhecimento prévio do
tificá-los e interpretá-los na apreciaeducando a partir do qual é possível e
ção e contextualizá-los culturalmente.
necessário trabalhar música, afinal, todos
tem algum tipo de contato com a arte mu• Construir uma relação de autoconfiansical.
ça com a produção artística pessoal
e o conhecimento estético, respeitan• Permitir que a musicalidade de cada um
do a própria produção e a dos colegas,
seja desenvolvida e que essa musicalidasabendo receber e elaborar críticas.
de seja a base de uma educação musical
autêntica e consistente.
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• A aprendizagem é norteada por três eixos: fazer artístico, apreciação e contexto
histórico. No “fazer artístico” ou na criação musical, o aluno tem a possibilidade
de vivenciar os elementos fundamentais
da música, podendo criar sons corporais
e instrumentais; melódicos e rítmicos, manuseando e criando de forma coletiva,
ouvindo a si mesmo e aos outros, a arte
musical propiciando momentos de autoconhecimento e de convivência coletiva.
Apreciar permite ao aluno ter contato com
novos gêneros, ritmos e formas musicais
de diferentes culturas e etnias, abarcando o patrimônio musical da humanidade,
com seus autores, vidas e obras. Contextualizar a obra musical localizando no
tempo e no espaço sua origem e significado histórico, além da discussão sobre
os meios de comunicação, o consumismo e as mudanças de valores atreladas
às novas músicas, além da importante
discussão sobre a qualidade musical.

UMA PROPOSTA DE MÚSICA PARA A
EJA
Como a canção é excelente recurso didático,
ela será a base do trabalho musical. O cancioneiro brasileiro é extremamente rico e excelente veículo de expressão, e esse tem destacado
papel na cultura brasileira. Nesse contexto é
essencial conscientizar o aluno dos elementos
básicos de que se constitui a canção, a saber
(BRASIL, 2002):
A letra tem muita importância na canção popular brasileira, é onde está a mensagem que
se está passando quando se canta uma canção.
Melodia é a sucessão ascendente e descendente de notas, a intervalos e alturas variáveis,
formando um fraseado, de forma consecutiva e
organizadas no tempo e espaço.

Harmonia é a sucessão de acordes combinados a partir da tonalidade da canção, que forEssa proposta curricular está de acordo com mam a base e a sustentação para a melodia.
os teóricos da educação musical anteriormen- Acordes são conjuntos de notas combinadas
te citados e sua introdução na EJA é de funda- tocadas simultaneamente.
mental importância (BRASIL, 2002).
Ritmo é a sucessão regular de tempos fortes
e fracos, cuja função é estruturar uma canção.
A lei do ritmo baseia-se na divisão ordenada
do tempo, ou seja, na ordenação do discurso
sonoro (BRASIL, 2002).
No momento da seleção das canções deve-se optar pela qualidade considerando-se a
letra, melodia, intérprete, instrumentação e arranjo; além do nível dos educandos.
Concomitante ao trabalho com as canções
se faz essencial conscientizar o aluno dos elementos fundamentais que constituem a música; em primeiro lugar o som e seus parâmetros
básicos: altura, intensidade, timbre e duração.
O repertório deve ser variado e contemplar
canções folclóricas, eruditas e populares, explorando diferentes estilos e que tenham em
comum a qualidade, principalmente quanto ao
intérprete, instrumentação e arranjos.
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A gravação, o playback e o acompanhamento
instrumental são recursos essenciais na prática
do canto coletivo, além, é claro, do canto sem
acompanhamento, a capela.Excelente proposta
de trabalho com canção nos é oferecida por Célia Maria David, que resumimos abaixo:

Ainda em relação a letra da canção é interessante fazer um estudo e análise da mesma,
trabalhar também o contexto histórico em que
foi escrita, vocabulário e biografia do autor.Antes de iniciar o canto é interessante proceder a
um relaxamento que irá ajudar muito na consciência corporal, logo, na consciência dos sons
Ela propõe um esquema de trabalho com mú- que se emite. Uma boa seqüência de relaxasica gravada, que se inicia com a audição da mento nos é sugerida pela professora Diana
canção, onde o professor instiga o educando a Goulart (2008):
notar alguns elementos da canção como: instrumentos musicais utilizados, sons, duração dos
Bem devagar, faça movimentos com a cabesons, intensidade dos sons, intérprete, arranjos, ça: primeiro para a frente, como se fosse enfrases, estrofes, refrão, palavras novas e o pulso. costar o queixo na base do pescoço; para trás,
fazendo o queixo apontado para o teto; para
Nessa prática se podem trabalhar os elemen- cada um dos lados, como se fosse levar cada
tos básicos da música, por exemplo, quando orelha ao ombro (atenção: não eleve o ombro,
procuramos identificar os instrumentos, esta- é a cabeça que se move!); Sempre devagar,
mos estudando o timbre, a qualidade do som. faça movimentos de rotação com a cabeça.
Nessa mesma direção inicia-se o estudo mais Deixe os ombros relaxados. Se ficar tonto, leve
aprofundado dos instrumentos que aparecem a ponta da língua ao céu da boca e aperte;
na canção.
Faça movimentos circulares de rotação com os
ombros - primeiro de trás para a frente, depois
Também se pode estudar a altura do som invertendo a direção; Em pé, procure alcançar
(grave e agudo) através dos instrumentos e dos o teto com as mãos. Tente sentir a musculatuintérpretes da canção, procurar imitar os sons ra se alongando, especialmente a dos braços
graves e agudos e tentar acompanhar o movi- e as laterais do tronco. Então, deixe o corpo
mento da melodia é uma excelente prática de “desabar” para a frente, com as mãos em direconscientização.
ção ao solo. Deixe a cabeça relaxada também
(não tente olhar para a frente). Vá então levanA letra da canção e sua divisão em frases, tando bem devagar, começando sempre pela
refrão e estrofes são excelentes recursos para cintura - a cabeça será a última a voltar à posio estudo do fraseado e da forma musical.Notar ção ereta; Esfregue as mãos para aquecê-las.
o pulso da canção é uma ótima prática para a Massageie então o seu pescoço, começando
iniciação e percepção do ritmo, o pulso constan- atrás das orelhas e descendo até os ombros.
te e sua ligação com a nossa pulsação, marcar Descubra onde estão os pontos mais tensos e
o pulso usando movimentos corporais é uma tente “acalmá-los” com as pontas dos dedos
boa oportunidade para trabalhar os princípios (GOULART, 2008).
do ouvir e reproduzir, o que está de acordo com
as práticas de Dalcroze e sua “ginástica rítmica”.
Após esse relaxamento é importante que se
façam alguns exercícios de respiração:
Num segundo momento trabalha-se o ritmo,
o que é facilitado no caso da canção, pois, em
Inspirar “deixando o ar entrar” sem pressa
geral, o mesmo se liga à divisão das sílabas das (NÃO PUXE O AR); sinta o ar ir entrando e ampalavras. É nesse momento que entra o estudo
pliando as suas costelas (movimento lateral na
da duração (sons longos e curtos) e da intenregião logo acima da cintura). Sustentar por alsidade (sons fracos e fortes). O ritmo aliado à
palavra é excelente para o estudo da articulação guns segundos (pausa) e expirar esvaziando
totalmente (sanfona).
e o desenvolvimento da dicção do educando.
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Atenção: NÃO LEVANTE OS OMBROS NEM
Para encerrar essa fase preliminar ao canto
ESTUFE O PEITO! Cuide também para que a deve-se proceder a alguns vocalizes, que são
musculatura do pescoço não esteja tenciona- pequenas frases musicais que utilizamos como
da.
exercício para o treinamento da voz. Devem-se
seguir alguns pontos fundamentais para execuInspire conforme descrito no exercício 1; na tar esses exercícios:
expiração, faça um som de FFFF continuo, tentando manter a abertura das costelas – isso vai
Mantenha uma atitude relaxada (mas não
controlar a velocidade com que as costelas se “largada”). Sua coluna deve estar reta, e seu
retraem. A barriga deverá permanecer no “pon- peso distribuído uniformemente sobre as duas
to zero”, ou seja, levemente contraída, desta vez pernas. Rosto, pescoço e ombros devem estar
fazendo o som “FFFFF...” (contínuo) durante a livres de tensão.
expiração. Procure manter o som homogêneo,
estável, sem variação de intensidade, e durante
Procure bocejar antes dos exercícios. Duranum tempo confortável, sem exageros.
te o bocejo, você eleva naturalmente o palato e
abaixa a base da língua; além disso, o som do
Repetir o segundo passo, agora fazendo bocejo é um excelente modelo para a sonorisons bem curtos em “F” (stacatto). A cada som dade da voz cantada.
corresponde uma expansão do tórax (como se
quisesse alargar ainda mais a cintura).
Alternar o segundo e terceiro passos: F - F - F
- F - FFFFFFFFFFF (stacatto / contínuo).
Repetir os exercícios com os sons de SSSS
e depois com CH. Marque o tempo confortável para manter um som contínuo, homogêneo,
sem oscilações. A partir deste tempo básico,
comece a tentar aumentar sua capacidade,
mas sem perder a qualidade.
Inspire lentamente enquanto caminha cinco
passos. Observe sempre o alargamento natural
do tórax. Quando for dar o sexto passo, comece a fazer um som com a boca fechada (BOCA
CHIUSA): Hummmm....., durante os próximos
cinco passos. Atenção: use a região média de
sua voz - ou seja, o som não deve ser nem
muito grave nem muito agudo. No sexto passo, “jogue fora” o ar que restou e recomece o
processo - volte a inspirar lentamente e repita
o ciclo.
Parecido com o anterior, mas em vez de
“hummmmm”, conte de 1 até 5, dizendo um
número para cada passo. Atenção: use a região média de sua voz (GOULART, 2008).
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Seguem alguns vocalizes:
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Fonte: Representação Gráfica - elaborado pelo próprio autor.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A palavra metodologia significa o caminho para se chegar a um fim, e o caminho escolhido
para embasar nosso trabalho foi a pesquisa científica apoiada na concepção de que a Ciência
é um procedimento metódico cujo objetivo é conhecer, interpretar e intervir na realidade, tendo
como diretriz problemas formulados que sustentam regras e ações adequadas à constituição do
conhecimento (GERHARDT, 2009, p.25).
A abordagem da pesquisa é a qualitativa que não se preocupa com a representatividade
numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão da realidade e da sociedade,
“a pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser
quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”
(GERHARDT, 2009, p.32).
Quanto aos objetivos a pesquisa se caracteriza por ser explicativa, pois, preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos
sociais associados à cultura.
O procedimento escolhido foi a pesquisa bibliográfica que é
“feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros,
artigos científicos, páginas de web sites” (GERHARDT, 2009,
p.37).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música está presente em nosso cotidiano, ouvimos música em casa, no carro, no elevador,
na sala de espera, na rua, nas salas de concerto, no cinema, no teatro etc. Se ela está presente
em nosso cotidiano e sempre ocupou e ocupa um importante papel enquanto elemento formador do ser humano, é contraditório não estar presente na escola, enquanto disciplina obrigatória
em todos os níveis de escolaridade: infantil, fundamental, médio e de jovens e adultos. Assim,
a prática musical dentro da escola vem reconhecer por esta instituição, a escola, a importância
dessa arte na vida do homem.
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A RELAÇÃO AFETIVIDADE E EDUCAÇÃO:
ESSA RELAÇÃO FACILITA A EDUCAÇÃO
INFANTIL?
RESUMO: O presente artigo tem como tema central a afetividade na Educação infantil. Investiga
as relações interpessoais entre o adulto e a criança, tratando da relação professor e aluno,
assim como da relação família e criança. Trata da importância do afeto na relação professor
e aluno no processo de ensino e aprendizagem, visto que é a inclusão ou não do afeto no
processo educativo que norteará a conduta do educando na vida pessoal e social. Para que
este estudo tenha aprofundamento fizemos um estudo da evolução da educação desde os
primórdios da nossa história até os dias atuais e como a afetividade foi sendo inserida neste contexto. Lembrando que atualmente vivemos em ambientes educacionais multiculturais
que devem ser preservados e respeitados através do princípio da afetividade, e que a nossa
proposta enquanto profissionais da educação deve ser a reflexão sobre a importância de uma
tomada de consciência do nosso papel para possibilitamos ao aluno, um desenvolvimento
afetivo sadio, que o leve à construção de uma personalidade autônoma, atuando como sujeito
de si mesmo. Os principais objetivos da pesquisa foram conhecer como acontece o desenvolvimento da afetividade infantil e quais os fatores que contribuem no desenvolvimento da
criança. Para elucidar essas questões buscou-se o referencial teórico de Comenius (1997),
Piaget (1976), Freire (1996), Winnicott (1971) entre outros.

Palavras-chave: Lúdico; Jogos Pedagógicos; Processo Ensino/Aprendizagem; Desenvolvimento
Global; Criança.
309

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

INTRODUÇÃO

A

s inúmeras mudanças pelas quais a humanidade está passando nas últimas décadas,
estão fazendo com que inúmeros conceitos e até mesmo significados adotem nova
concepção. Isso tem acontecido em todos os campos da área humana, um bom exemplo disto é a extinção de inúmeras profissões e o surgimento de outras tantas. Hoje não precisamos de um profissional que nos acenda o lampião ao anoitecer, ou um motorista que dirija um
bonde...Muita coisa mudou em muito pouco tempo, e realmente fica difícil assimilarmos tantas
informações inovadoras. Hoje a afetividade também ganhou uma nova conotação, muito mais
abrangente. Atualmente a afetividade é considerada como facilitadora da busca constante dos
elementos e dos valores a serem transmitidos no ambiente infanto educativo desta civilização
em mudança.
Ao iniciar este artigo que fala sobre a relação da afetividade na educação infantil acho necessário falar sobre Comenius, educador que é considerado o pai da didática moderna e um dos
maiores educadores do século XVII. O que mais nos chamou a atenção na sua biografia foi o
fato de Comenius ter nascido em meados de 1500, mais exatamente em 1590, e ainda hoje em
pleno século XXI suas ideologias são atuais.
Devemos notar que já no século 17, ele concebeu uma teoria humanista e espiritualista da
formação do homem que resultou em propostas pedagógicas hoje consagradas ou tidas como
muito avançadas. Entre essas idéias estavam: o respeito ao estágio de desenvolvimento da
criança no processo de aprendizagem, a construção do conhecimento através da experiência,
da observação e da ação e uma educação sem punição, mas com diálogo, exemplo e ambiente
adequado.
Comenius pregava ainda a necessidade da interdisciplinaridade, da afetividade do educador
e de um ambiente escolar arejado, bonito, com espaço livre e ecológico. Estão ainda entre as
ações propostas pelo educador checo: coerência de propósitos educacionais entre família e
escola, desenvolvimento do raciocínio lógico e do espírito científico e a formação do homem
religioso, social, político, racional, afetivo e moral.
Enfim era com certeza um educador com visão a frente de seu tempo, hoje o passado se faz
presente e nos apresenta antigos conceitos que foram aprimorados através dos séculos por inúmeros estudiosos da educação, é isso o que veremos no decorrer deste artigo.
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A EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO
Hoje quando falamos de educação esquecemos que somos o resultado de milhares de
anos de transmissão de conhecimentos. Devemos lembrar que a história clássica começou
com a civilização Suméria, naquele tempo a
educação estava nas mãos dos sacerdotes e
assim sua influência era culminante sobre e a
vida intelectual total da nação. Nas escolas dos
templos, ensinavam aos estudantes o complicado sistema de escrita. Também se ensinava
a matemática e ainda a língua sumeriana e semítica e a astrologia (GADOTTI, 2004).
A educação na antiguidade pode ser compreendida desde a educação Oriental até a educação clássica de Roma e Grécia, sendo que
no período Oriental a educação era tradicional.
Na Índia a educação era confiada a mestres
ambulantes que ensinavam em lugares improvisados e reduzia a leitura e escrita em fábulas
e canções tradicionais. Na Grécia, segundo
Gadotti (2004), a educação estimulava a competição e ensinava poucos a governar, pois se
ensinasse todos a governar seria apontado o
caminho para a democracia.

na aspira. Luzuriaga (1973) explica que no período Medieval a educação era conservadora
e desenvolvida sobre influência da igreja Católica. Manacorda (1989) diz que a pedagogia
não tinha a dignidade de ciência autônoma,
sendo considerada parte da Ética ou da Política, e, por isso, elaborada unicamente em vista
do fim que estas propunham ao homem.
Os expedientes ou os meios pedagógicos
só eram estudados em relação à primeira educação ministrada na infância: ler, escrever e
contar. Devemos ter em nossas mentes que no
período medieval a educação era desenvolvida
em estreita simbiose com a Igreja, com a fé
cristã e com as instituições eclesiásticas. Da
Igreja partiram os modelos educativos e as práticas de formação, uma vez que era típico também da Idade Média o dualismo social das teorias e das práxis educativas, como tinha sido
no mundo antigo.

Abbagnano (2000) nos explica isso dizendo
que a reflexão pedagógica era dividida em dois
ramos isolados: um de natureza puramente filosófica, elaborado por conceitos éticos, e outro
de natureza empírica ou prática, visando preparar a criança para a vida. Onde o ato de educar
A liberdade de ensino acontecia apenas en- era baseado no ser, utilizado para a formação
tre os gregos livres que eram educados para e amadurecimento do homem e a busca de
serem capazes de mandar e de fazer-se obe- sua consecução completa ou perfeita.
decer. Seria necessária a revolução pedagógiO tempo passa e chega o Renascimento, este
ca levada a cabo pelo cristianismo para que a
criança passasse a ser valorizada como ser e momento da história valorizava a humanidade
recebesse uma orientação educacional direcio- e foi contra ao pensamento da Idade Média.
nada e de cunho ético-integral. De acordo com A Reforma Protestante repercutiu na educação,
Luzuriaga (1973), na Antigüidade Ocidental a que se preocupa em educar o Juízo do aluEducação era entendida como uma transmis- no, pois reprovaram os que tratavam os alunos
são de técnicas adquiridas. O ato pedagógico como sujeitos passivos. É neste momento da
tinha, sobretudo, a finalidade de possibilitar o história que surge Comenius com suas ideoloaperfeiçoamento dessas técnicas através da gias educacionais, agora vamos nos aprofundar mais um pouco e mostrar como ele atuou.
iniciativa dos indivíduos (LUZURIAGA, 1973).
Ao chegarmos à idade média vemos que a
educação tinha um caráter religioso, os medievais refletiram muito a respeito da Felicidade,
do Bem, do Belo, da Verdade, enfim, todas as
categorias supremas pelas quais a vida huma-

Comenius viveu na Europa renascentista entre os séculos XVI e XVII, naquela época os
reformistas como Lutero e Juan Hus, lutavam
contra a inquisição criada pela igreja católica
na tentativa de reaver a fé e a pureza. Recupe311
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rando a supremacia sobre os homens encabeçados pelo Papa. Comenius foi um autor além
de seu tempo, pois vivenciou um período de
transição entre a idade média e a moderna.

aprender. Ele nos lembra que nas crianças, o
amor pelo estudo deve ser suscitado e avivado pelos pais, pelos professores, pela escola,
pelas próprias coisas, pelo método e pelas autoridades.

Conseguiu com precisão traduzir para o cenário educacional as mudanças políticas, econômicas e sociais. Ele conseguiu ver na escola
o que muitos ainda não viram, ou não enxergaram que a escola deve despertar nas pessoas
o prazer pelo estudo, pelo conhecimento, pela
vida. Comenius atribuiu à educação categorias
que somente vieram a ser pensadas séculos
depois, como o diálogo entre professor e aluno. Uma educação que se dava por meio do diálogo em sala de aula, ou melhor, pela primeira
vez naquela época, alguém diz que o aluno deveria ser ouvido.

Certamente Comenius foi um homem a frente
de seu tempo. Seu projeto visava adaptar e harmonizar o ser humano dentro do novo contexto
produtivo e conturbado entre os séculos XVI e
XVII. Ele buscava ver o ser humano como um
todo. Diante das necessidades da construção
de uma proposta educativa, demandada pelo
novo processo produtivo e organização social
urbano-industrial, este autor concebeu um conjunto de obras que visavam a construção de
uma cidadania para todos, pobres, ricos, homens e mulheres de todas as idades, fazendo
com que todas as pessoas experimentassem a
Para Comenius a educação da juventude libertação da ignorância e do sofrimento e, asdeve estar voltada para todas as coisas que sim, tivessem acesso à salvação segundo sua
podem tornar o homem sábio, honesto e pie- confissão religiosa.
doso. Essa formação, em sua concepção, é
a preparação para a vida, deve ser concluída
Resgatar hoje a obra de Comenius significa
antes da idade adulta. E seja tal que se desen- reconstruir o espaço da utopia de uma eduvolva sem severidade e sem pancadas, sem cação para todos, em todos os níveis, numa
nenhuma coerção, com a máxima delicadeza visão holística e práxis libertadora. Significa a
e suavidade, quase de modo espontâneo. O possibilidade de uma educação que respeite
argumento central de Comenius se sustenta na a multiculturalidade expressa no seu esforço
crença de que Deus, em sua infinita bondade, de garantir os conteúdos universais na língua
colocara a redenção ao alcance da maioria dos e contexto cultural onde o ser humano está inseres humanos, mas para tanto era necessário serido.
educá-los convenientemente.

O QUE VEM A SER AFETIVIDADE
Em outras palavras, para Comenius, negar
oportunidades educacionais era antes ofender
a Deus do que aos homens. Para Oliveira: “O
discurso de Comenius estava, portanto, voltado para os reis, príncipes, magistrados e autoridades eclesiásticas responsáveis pelos destinos dos que se achavam sob seu poder de
mando” (OLIVEIRA, 1998, p.2).

Um dos problemas no estudo da afetividade é a definição dos termos a ela relacionados: emoção, estados de humor, motivação,
sentimento, paixão, atenção, personalidade,
temperamento e outros tantos. Nosso desafio
enquanto professores é unir os conceitos utilizados nas diversas áreas de estudo dos fenômenos afetivos (psicologia, filosofia, socioloComenius (1997) em seu livro Didática Mag- gia, medicina, biologia, informática) de forma a
na nos ensina que a escola erra na educação homogeneizar e caracterizar as definições que
das crianças quando elas são obrigadas a es- parecem variar dependendo do idioma.
tudar a contragosto, pois é imprescindível despertar nas crianças o amor pelo saber e pelo
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Engelmann (1978), por exemplo, faz uma
profunda revisão terminológica quanto às variações semânticas, ao longo do tempo, das palavras e conceitos relacionados com as emoções, os sentimentos, os estados de ânimo, a
paixão, o afeto e os estados afetivos, em diversos idiomas (francês, inglês, alemão, italiano e
português). Na literatura encontra-se, eventualmente, a utilização dos termos afeto, emoção
e sentimento, aparentemente como sinônimos.
Entretanto, na maioria das vezes, o termo emoção encontra-se relacionado ao componente
biológico do comportamento humano, referindo-se a uma agitação, uma reação de ordem
física. Já a afetividade é utilizada com uma significação mais ampla, referindo-se às vivências
dos indivíduos e às formas de expressão mais
complexas e essencialmente humana.

des afetivas basicamente orgânicas (primeiras
expressões de sofrimento e de prazer que a
criança experimenta com a fome ou saciedade), bem como suas manifestações relacionadas ao social (sentimento, paixão, emoção, humor, motivação, etc).

Na realidade independente da definição da
sua terminologia devemos nos lembrar de que
o desenvolvimento humano não está pautado
somente em aspectos cognitivos, mas também
e, principalmente, em aspectos afetivos. Sabe-se que o ser humano tem grande necessidade
de ser ouvido, acolhido e valorizado, desde a
sua primeira fase de vida contribuindo dessa
forma para uma boa imagem de si mesmo.
Winnicott (1971) é um autor que também nos
traz considerações relevantes sobre as relações de afetividade e o desenvolvimento cogEm muitos livros nota-se que a afetividade é nitivo, e da importância do vínculo afetivo entre
a relação de carinho ou cuidado que se tem a mãe e o bebê.
com alguém íntimo ou querido. É o estado psicológico que permite ao ser humano demonsO referido autor demonstra que a evolução
trar os seus sentimentos e emoções a outro emocional da criança tem início no começo da
ser ou objetos. Na verdade a afetividade pode sua vida. Se quisermos julgar a maneira como
também ser considerada o laço criado entre um ser humano trata os seus semelhantes, e
humanos, que, mesmo sem características se- ver como edifica a sua personalidade, não poxuais, continua a ter uma parte de “amizade” demos deixar de fora o que sucede nos primais aprofundada.
meiros anos de sua vida. E completa dizendo
que desde pequeno, ainda recém-nascido, o
Em psicologia, o termo afetividade é utiliza- ser humano utiliza a emoção para comunicardo para designar a suscetibilidade que o ser -se com o mundo. O bebê, antes mesmo da
humano experimenta perante determinadas al- aquisição da linguagem, consegue estabelecer
terações que acontecem no mundo exterior ou relação com a mãe, ou pessoa que dele cuida,
em si próprio. Tem por constituinte fundamental através de movimentos de expressão (choro,
um processo cambiante no âmbito das vivên- necessidade fisiológicas). De acordo com Wincias do sujeito, em sua qualidade de experi- nicott (1971):
ências agradáveis ou desagradáveis. Mas, não
se pode negar que, dentre os fenômenos psiem termos de personalidade e crescimento
cológicos, os afetivos apresentam uma grande emocional é possível perceber a grande disdificuldade de estudo, tanto no que se refere à tância entre o bebê recém-nascido e a criança
conceituação, como também quanto à metodo- de cinco anos. Essa distância não pode ser
logia de pesquisa e de análise.
coberta se determinadas condições não forem
preenchidas. Essas condições só precisam ser
Almeida (2002) nos explica em seu livro que suficientemente boas, dado que a inteligência
a afetividade é um termo utilizado para identifi- da criança se torna cada vez mais apta para
car um conjunto de fenômenos psíquicos que ter em conta a possibilidade de fracassos e
inclui as primeiras manifestações de tonalida- para dominar a frustração diante uma prévia
313

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

preparação, como se sabe, as condições que
são necessárias para o crescimento individual
da criança não são estáticas, assentes e fixas
em si mesmas; encontram-se num estado de
transformação qualitativa e quantitativa, em relação à idade da criança e às necessidades
em constante mutação (WINNICOTT, 1971, p.
203).

promovam o resgate da autoestima do aluno.
Quando a criança ingressa na escola torna-se
ainda mais evidente o papel da afetividade na
relação professor-aluno.

Vygotsky (1994), é outro autor a destacar
a importância das interações sociais, traz a
idéia da mediação e da internalização como
aspectos fundamentais para a aprendizagem,
defendendo que a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso processo de
interação entre as pessoas. Portanto, é a partir
de sua inserção na cultura que a criança, através da interação social com as pessoas que a
rodeiam, vai se desenvolvendo.

A escola é a primeira aprendizagem no meio
social da criança e ela traz consigo muitas experiências afetivas. No decorrer do desenvolvimento, os vínculos afetivos vão ampliando-se e
a figura do professor surge com grande importância na relação de ensino e aprendizagem. A
criança ingressa na escola carregada de emoções, sentimentos, inclusive o do medo, daí a
importância do período adaptativo das crianças com o mundo escolar. Sendo que o tempo que ela necessitará para envolver-se neste
novo universo é diferente entre cada criança e
dependerá das relações afetivas que terá com
sua professora.

Apropriando-se das práticas culturalmente
estabelecidas, assim ela vai evoluindo das formas elementares de pensamento para formas
mais abstratas, que a ajudarão a conhecer e
controlar a realidade. Nesse sentido, Vygotsky
destaca a importância do outro não só no processo de construção do conhecimento, mas
também de constituição do próprio sujeito e de
suas formas de agir.

Oliveira (1998) nos explica isso dizendo que
o aspecto afetivo tem uma profunda influência
sobre o desenvolvimento intelectual, e este
aspecto pode acelerar ou diminuir o ritmo de
desenvolvimento. Quando estuda-se a teoria
de Piaget, entende-se que o desenvolvimento intelectual é considerado como tendo dois
componentes: um cognitivo e outro afetivo que,
desenvolvem-se paralelamente.

Ao estudar Vygotsky percebe-se que a afetividade está intimamente ligada à construção
da auto-estima e que o contato com diferentes
grupos sociais possibilita a construção do autoconceito da pessoa. A família e outras pessoas que convivem com a criança, fazem parte
do seu primeiro grupo social representando
neste momento, seu contato afetivo, que pode
ser positivo ou negativo, influenciando no futuro desta criança.

Para Piaget o afeto inclui sentimentos, interesses, desejos, tendências, valores e emoções
em geral e caso não seja estabelecida uma
relação afetiva entre professor e aluno, é ilusão
acreditar que o ato de educar tenha sucesso
completo. Ou seja, pode até haver algum tipo
de fixação de conteúdo, mas não será uma
aprendizagem significativa, nada que prepare
esse indivíduo para uma vida futura deixando,
lacunas no processo de ensino-aprendizagem.
Neste sentido pode-se citar Freire, que navega
na teoria de Piaget e diz que não existe educação sem amor: “Ama-se na medida em que
se busca comunicação, integração a partir da
comunicação com os demais” (FREIRE, 1983:
29).

Neste contexto de interatividade primordial
também temos o ambiente escolar da educação infantil. Devemos entender a escola aqui
como um segmento de grupo social que constrói diferentes relações, e que deve propiciar
melhores condições de aprendizagem, selecionando atividades e posturas necessárias, que
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Freire (1996) nos diz também que o professor precisa estar aberto ao gosto de querer
bem. Isso não quer dizer que o professor tenha
de querer bem a todos os alunos da mesma
forma, mas que ele não deve permitir que sua
afetividade interfere no cumprimento do seu
dever de educador. Segundo Piaget, a abertura
ao querer bem significa disponibilidade para a
alegria, para o afeto, para o Amor. Piaget destaca isso com estas palavras: “que em toda
conduta as motivações e o dinamismo energético provém da afetividade, enquanto que as
técnicas e o ajustamento dos meios empregados constituem o aspecto cognitivo” (PIAGET,
1976, p. 36).

Segundo Arantes Wallon firmava que a inteligência e a afetividade estão integradas: a
evolução da afetividade depende das construções realizadas no plano da inteligência, assim
como a evolução da inteligência. Na verdade
para Wallon, a consciência afetiva dá origem
à atividade cognitiva e que, durante o desenvolvimento humano, existem fases em que predominam o afeto e, em outras, a inteligência.
Dantas resume o pensamento de Wallon com a
seguinte afirmação: “A razão nasce da emoção
e vive da sua morte” (DANTAS, 1992, p.86).

Piaget acreditava que as estruturas afetivas
eram construídas semelhante às estruturas
cognitivas. Percebe-se então que para ele a
afetividade e a inteligência também são inseparáveis, aspecto perfeitamente visível, pois se
a criança tem problemas no desenvolvimento
afetivo isto acabará comprometendo seu desempenho cognitivo. Para Piaget (1976), o afeto pode acelerar ou retardar o desenvolvimento
das estruturas cognitivas.

Mais de 400 anos se passaram desde que
Comenius apontou como necessária a constante busca do desenvolvimento do indivíduo
e do grupo, para um melhor conhecimento de
si mesmo e uma melhor capacidade de autocrítica, questões que para ele levariam o ser
humano a uma melhor vida social, assim como
deveria ser a solidez moral que poderia ser
conseguida por meio da educação (ALARCÃO,
2001).

Ele disse que o afeto acelera o desenvolvimento das estruturas, no caso de interesse e
necessidade, e retarda quando a situação afetiva é obstáculo para o desenvolvimento intelectual. Já a afetividade não explica a construção
da inteligência, mas as construções mentais
são permeadas pelo aspecto afetivo e toda
conduta tem um aspecto cognitivo e um afetivo, e um não funciona sem o outro.

Hoje em dia ainda questionamos sobre a afetividade na educação, quanto tempo a mais
precisaremos para entender que para o total
sucesso do processo ensino aprendizagem,
devemos desenvolver a autoestima dos alunos, já que isso pode ser considerado como
um pilar mestre para o desenvolvimento das
competências e habilidades dos alunos. Sabemos que a diversidade é a marca do Brasil,
e que em quinhentos anos de História, construiu-se uma nação formada por vários povos,
dona de uma cultura variada e de um vasto
território, atualmente dividida em 26 estados,
um Distrito Federal e 5.563 municípios. Sendo
uma democracia, o exercício do Poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, cada
qual com uma função, prevendo-se ainda um
sistema de controle entre eles, de modo que
nenhum possa agir em desacordo com as leis
e a Constituição (ALARCÃO, 2001).

Wallon (1879-1962) foi outro teórico que
trouxe contribuições muito significativas sobre
o tema afetividade. A teoria de emoções proposta por este estudioso com nítida inspiração
darwinista, é simultaneamente social e biológica em sua natureza assim nos explica Dantas
(1992) dizendo que sua teoria envolve o estudo dialético, para determinar a natureza, assim
como o estudo genético, para determinar as
alterações funcionais.

MULTICULTURALIDADE E
AFETIVIDADE
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A geografia do País mostra uma forte concentração das atividades econômicas e da população sobre uma parcela menor do espaço
brasileiro; fatores que influenciam na concentração da renda e da riqueza e na exclusão
social. Interferir nesse cenário e construir um
país de oportunidades iguais são os desafios
que fundamentam o exercício da cidadania e
as políticas públicas, sendo estas fundamentadas nos direitos humanos (ALARCÃO, 2001).
Ao situar-se a escola neste contexto atual,
verifica-se que ela está no meio de um turbilhão de fatos, acontecimentos, situações, fenômenos, episódios, processos sociais, políticos,
econômicos, culturais, éticos, religiosos e outros mais, sofrendo, terrivelmente, os impactos
das mudanças cada vez mais rápidas e vertiginosas da pós-modernidade. Nessa sociedade
cresce a reivindicação pela autonomia contra
toda forma de uniformização e o desejo de
afirmação da singularidade de cada região, de
cada língua etc. A multiculturalidade é a marca
mais significativa do nosso tempo (ALARCÃO,
2001).

É preciso pensarmos na escola (desde a pré
escola) retomando a compreensão que temos
do mundo atual, um mundo globalizado e que
deve respeitar as diferenças, devemos repensar a escola e transformá-la. Falamos enquanto professores simultaneamente de mundo e
escola assim não mudamos um sem abalar a
outra.
A escola não pode fechar-se em si mesma,
mas compreender antes de agir, dialogar consigo mesma e com a sociedade, pensar no
presente aspirando o futuro, fazendo com que
o ato de ensinar não seja apenas um ato mecânico, mas um ato humanizado através do poder
da afetividade.

Relacionado ao que foi colocado acima cita-s Marturano e Loureiro (2003) que reforçam
a idéia na qual as crianças entre seis a doze
anos experimentam a necessidade de aprender com os adultos e tornam-se competentes
e com capacidade produtiva. Por isso, nosso
estudo focar-se-á nos professores desses alunos, que dentro de uma perspectiva do desenvolvimento humano estão em um momento da
Para enfrentar essa problemática (a do con- vida especial no que se refere a construção de
flito entre as escolas e seus educadores e a novas aprendizagens sociais e cognitivas.
geração de jovens da cultura pós-moderna),
os educadores, ao desempenharem suas funA IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE
ções docentes, terão que converter o pedagóNA EDUCAÇÃO INFANTIL
gico em algo mais político, elaborando desta
forma projetos inovadores e condizentes com
Nossas leis nos explicam que o Conselho
as novas diretrizes. Precisamos desenvolver na dos Direitos da Criança e do Adolescente deescola um ambiente que venha a favorecer o vem traçar as diretrizes políticas e o Conselho
desenvolvimento da cooperação, da postura Tutelar deve zelar pelo respeito aos direitos das
investigativa, da criação, da ousadia, da disci- crianças e dos adolescentes, entre outros o diplina que não se faz opressora, da curiosidade reito à educação, que para a criança entre zero
e é claro da afetividade (ALARCÃO, 2001).
e seis anos incluirá o direito à creche e pré escola.
Para Alarcão: “A escola é tempo de atividade e iniciativa [...] . A escola tem a função de
Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
preparar cidadãos, mas não pode ser pensa- LDB, regulamenta em seu artigo 21/1 da eduda apenas como tempo de preparação para a cação básica, e que tem como finalidade o devida. Ela é a própria vida, um local de vivência senvolvimento integral da criança até os seis
da cidadania (ALARCÃO, 2001, p. 18).
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade (Art.29).
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Entendemos que as creches e pré-escolas
COMO FAZER UMA EDUCAÇÃO
têm uma função de complementar e não de
INFANTIL HUMANIZADA
substituir a família como na maioria das vezes
é entendido. Juntas, família, escola e comuniNo tópico anterior nota-se que a educação
dade poderão oferecer o que a criança neces- infantil é um direito da criança, mas esta edusita para o seu pleno desenvolvimento e para cação deve ter como finalidade o desenvolvia sua felicidade.
mento integral desta. Enquanto professores
podemos desenvolver um trabalho mecanizaOs centros de educação infantil são por ex- do ou humanizado, porém partilho com Freire
celência o local onde a vida coletiva favorece o entendimento da humanização como destino
as interações em grupo, pois são ambientes do Ser Humano.
que recebem, constantemente, influências das
condições sócio-culturais, determinantes do
Partindo deste pressuposto entendo que proprocesso de aprendizagem e desenvolvimen- fessores da educação infantil que são consto das crianças. Nas palavras de Abramowicz cientes do seu papel de educador devem ma: “A creche é um espaço de socialização de nifestar a humanização na preocupação e no
vivências e interações” (ABRAMOWICZ, 1995, desejo de uma educação para a decisão, para
p. 39).
a responsabilidade social e política, pois seNeste espaço as interações traduzem-se por
atividades diárias que as crianças realizam com
a companhia de outras crianças sob a orientação de um professor. A partir da compreensão de que estas situações contribuem para o
processo de aprendizagem e desenvolvimento
infantil, é possível o professor e demais profissionais da Educação Infantil redimensionar a
sua prática pedagógica e re-significar o papel
da interação na educação infantil.
No Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (BRASIL, 1998) há o destaque para que os aspectos emocionais e afetivos sejam tão relevantes quanto os cognitivos,
em decorrência disso, entende-se que devem
existir vínculos estreitos entre razão e emoção
para que o desenvolvimento infantil não seja
comprometido, por isso Galvão (1995) nos
explica vale refletir sobre a postura do adulto
frente às manifestações de crises emocionais
das crianças, considerando que na ausência
da platéia as crises emocionais tendem a perder sua força.

gundo Freire: “não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio”
(FREIRE, 1974, p.35).
Freire (1974) complementa dizendo que antes o homem é um ser de relações e de contatos. Entendo por isso que sendo o ser humano
um ser social e acima de tudo pensante deva
ter noções claras do sentido dos termos Liberdade, Respeito, Justiça, Sociedade e Diálogo.
A seguir o pensamento de Freire, a respeito
de como o formalismo e o conservadorismo
muitas vezes não permitem que certas informações passem do exterior para o interior dos
alunos. Freire (1981) nos diz que certos pudores e formalismos funcionam como uma espécie de cinto de segurança criando inibições no
diálogo, na criatividade e originam medo em
correr riscos.

Ao estudar as obras de Freire entende-se que
somente por meio da afetividade na Educação
Infantil é possível ir além do ensino tradicional
em busca de relações concretas que auxiliam
a aprendizagem da criança, uma vez que ela
Enfim, entende-se que na verdade as emo- ainda não possui uma capacidade de abstrações modificam-se e evoluem no contato so- ção.
cial, sendo que quem dá sentido às manifestações emocionais da criança é o outro.
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Portanto, é de fundamental importância
abordar que a ação pedagógica deve nortear
a relação afetiva que influenciará no desenvolvimento do aluno, tendo em vista diferenças individuais e comportamentais inerentes ao ser
humano. Pois no ensino que reconhece os fundamentos da pedagogia da esperança, o professor deve privilegiar o método ativo, dialogal,
afetivo e participante. Para Freire é “uma matriz
crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da
humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica” (FREIRE,
1974 p.107).
Em suma devemos educar para guiar vidas
por novos valores. Valores de paz, de simplicidade, de austeridade, de saber escutar, de
saber descobrir, de partilhar e fazer juntos.
Segundo Gadotti: “precisamos escolher entre
um mundo mais responsável […], e passar da
responsabilidade diluída a uma ação concreta, praticando a sustentabilidade na vida diária,
na família, no trabalho, na escola, na rua” (GADOTTI, 2003 p.34).

busca por uma educação mais comprometida
com sua função social, que viabilize a ação, a
ação libertadora de educar e que deve ser sim,
um compromisso permanente. Isso se explica
também quando Lama (1993) nos diz que o
professor precisa ter a paixão de ensinar para
que o aluno tenha a paixão de aprender, por
isso o afeto precisa ser compartilhado.
E que o afeto entre as pessoas é muito mais
importante do que qualquer outra coisa e é
através do amor que muitos problemas podem
ser solucionados e se pode construir um futuro
melhor. Lama ainda diz que a paixão de ensinar e aprender tem certamente a ver com compaixão, delicadeza e ternura de paixão compartilhada coletivamente. Pois o afeto humano
autêntico está acima de todas as coisas, acima
das economias, das diferenças culturais.

Já para Freire (1981), que refletiu sobre o próprio homem através de estudos filosófico-antropológicos, percebeu o núcleo fundamental da
natureza humana, como um ser inacabado e
inconcluso, sempre em busca de ser mais, encontrando aí a raiz da educação.
Freire nos diz também que devemos reconhecer o Ser Humano como um ser perfectível e
educável, conceber-se a sua capacidade para
ser educado e se auto-educar é um dos princípios fundamentais da pedagogia humanista,
implicando movimento para a libertação do
educando que se considera uma pessoa verdadeira num contexto também verdadeiro. Para
Freire liberdade não como a ausência original
de condicionamentos, mas sim como uma conquista de autonomia através da aprendizagem,
da educação e formação do caráter.
Acredita-se que com estas palavras que Freire na verdade nos deixou seu legado de esperança, esperança que move as atitudes, a
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao findar este artigo deve-se ter em mente que o processo educativo é um sistema de duas
vias, ou seja, só existe ensino se houver aprendizagem e só haverá aprendizagem se houver um
bom ensino e para que isso aconteça deve surgir um relacionamento intrínseco que vai depender tanto do professor quanto do aluno.
Com este artigo percebe-se que trabalhar em conjunto, no sentido de formação educacional
de um grupo, requer compreensão dos processos grupais para desenvolver competências que
permitam realmente aprender com o outro e construir de forma participativa.
Mas tratar o aluno com afeto não significa tratá-lo com beijos, abraços ou procurando agradá-lo, significa apenas que devemos acordar e tomar atitudes que nos leve a sair de nossa indiferença, porque essa indiferença é justamente a falta de afetividade. Na verdade não podemos
mais fazer de conta que não sentimos nada diante do que acontece à nossa volta, que toda essa
violência e falta de objetivos não nos atinge.
Vimos pelos estudos de Freire que a capacidade de sentir nos torna seres privilegiados e com
capacidade de transformar o mundo a nossa volta, pois numa sala de aula onde a afetividade é
levada em consideração, provavelmente formará indivíduos com condições para lidar com seus
sentimentos o que contribuirá para um mundo menos agressivo.
Aportando nos estudos feitos por Vygotsky e Wallon, por seus seguidores e outros autores,
pode-se afirmar que a afetividade é vital em todos os seres humanos, de todas as idades, mas,
especialmente, no desenvolvimento infantil. Vimos que a afetividade está sempre presente nas
experiências empíricas vividas pelos seres humanos, no relacionamento com o “outro social”,
por toda a sua vida, desde seu nascimento.
Cabe também observar que neste novo milênio estamos diante da evolução/revolução da multiculturalidade, do conhecimento científico baseado na informática, na teoria dos sistemas, nos
novos materiais e nas ciências da comunicação e informação, onde não só os modos de produção estão sendo modificados, como também as mentalidades e as práticas sociais e humanas
estão mudando, transformando-se.
Neste contexto entende-se, que um dos papéis da escola e da atuação do profissional da
Educação Infantil é propiciar no contexto escolar, atividades de interações entre os diferentes sujeitos com finalidade de promoção social e educativa. Isto porque, as características individuais
e essencialmente humanas, como forma de pensar, agir, sentir, entre outras, estão relacionadas
e dependem, sistematicamente, da interação do ser humano com o meio físico e social ao qual
pertence.
Cabe ao educador atual adequar-se as novas diretrizes mundiais, não somente as diretrizes
estipuladas por leis. Hoje o educador deixou de ser apenas o transmissor de conhecimentos
cognitivos para se tornar um facilitador humano, ou seja, devemos estar atentos a todas as áreas
que constituem e afetam o ser humano.
Infelizmente, constata-se, que ainda existe algo que impede alguns professores em colocarem,
em sua ação pedagógica, um pouco de afeto, e de acolher os sentimentos do aluno, de uma
forma que leve esse aluno, a sentir que a escola, é realmente uma extensão do lar. Para mim,
esta é a verdadeira função do ensino infantil baseado na afetividade (tornar a escola uma extensão do lar), precisamos mostrar aos nossos alunos que tudo na vida é feito através da união das
forças e das relações afetivas.
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Assim, devemos ensinar nossos alunos a questionarem os valores a que estão sendo constantemente bombardeados nesta sociedade altamente consumista. Devemos ensinar nossos
alunos a dialogar, temos que ensiná-los a falar, a escutar e saber explicar o porque gostam ou
não de certas coisas ou atitudes. Devemos ensiná-los os valores morais e éticos que regem uma
sociedade, para que possam ter noções claras até mesmo quando entram no mundo globalizado da Internet e participam da sociedade virtual.
O tempo urge e hoje nós professores precisamos trabalhar com o aluno como um todo, é importante lembrar que o comportamento intelectual é motivado pelas implicações afetivas, visto
que a afetividade norteia o processo de aprendizagem. Portanto, nosso sistema educacional
carece de uma “Pedagogia do Afeto”, que construa homens e mulheres capazes de viver intensamente.
Para que isso aconteça muitos itens devem ser incorporados ao nosso projeto pedagógico,
onde: o professor precisar ser criativo para despertar a criatividade do seu aluno, o professor
precisa ser questionador, observador e que saiba respeitar as diferentes opiniões dos seus
alunos, que irão aprender estes princípios ao vê-los sendo praticados em sala de aula pelo seu
professor. O professor precisa ser seguro de si mesmo, somente assim poderá estimular a auto
estima de seus alunos, o professor precisa amar a sua criança interior para desta forma reviver
o lúdico em seus ensinamentos.
O professor precisa ser sensível para desta forma mostrar aos seus alunos que a arte é uma
necessidade humana, e que ela ultrapassa os valores históricos ou comerciais, já que a arte nos
humaniza. O professor precisa ter noções claras que a unidade familiar (por mais diversificada
que esta se apresenta na atualidade) ainda é a base de uma sociedade saudável.
O professor precisa aplicar no seu dia-a-dia o conceito de ambientalismo e ecologia, lembrando que ensinamos muito mais com os nossos atos, do que com as nossas palavras. O professor
precisa se despir dos tabus e preconceitos que ainda povoam sua mente em relação a sexualidade e tratar isso de uma forma saudável e natural com seu alunos.
Em suma a “pedagogia do afeto” tem muitos caminhos que podem e devem ser seguidos tudo
depende da escolha do professor. É esta minha bandeira de luta enquanto puder ser educadora
e gente. Precisamos olhar cada aluno que adentra nos portões escolares com um olhar específico e extremamente acolhedor para que este se sinta motivado a voltar todos os dias em busca
de sua arma de libertação: o saber.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DO
PSICOPEDAGOGO NO COTIDIANO
ESCOLAR E NA FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES
RESUMO: Este artigo tem como objetivo mostrar o quanto é importante o trabalho de um psicopedagogo dentro da escola, tanto para atender alguns casos especiais, como auxiliar na
formação dos professores, estudando no que a neuropsicopedagogia pode auxiliar dentro da
sala de aula, trazendo algumas práticas e ações a serem trabalhadas para melhorar o ensino/
aprendizagem dentro das escolas. Esse estudo traz o quanto é importante que os professores
continuem estudando, fazendo formações com profissionais da área da neuropsicopedagogia, entendendo assim, como algumas crianças aprendem e o que pode ser trabalhado para
melhorar seu aprendizado, mudando algumas práticas educativas, pois é necessário conhecer
um pouco da área da psicopedagogia, pois está área tem diversos pontos comuns à serem
levantados, pois pretende o aprendizado dos alunos. Seria muito interessante que as escolas
tivessem profissionais dessas áreas para fazer o atendimento aos alunos, ou que pelo menos
acompanhe algumas formações de professores, auxiliando em determinados casos.

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação; Formação; Neuropsicopedagogia.
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INTRODUÇÃO

A

neurociência é um estudo um pouco desconhecido, por ser relativamente nova, dentro
de um conjunto multidisciplinar dos estudos relativos à educação, pois sua origem está
relacionada à formação da inteligência humana, sobre a estruturação do cérebro na
relação do indivíduo com o meio em que vive (físico e social).
Este assunto muito relevante dentro do universo educacional, sendo interessante aos professores, especialmente para os anos iniciais, na educação infantil e nos primeiros anos do ensino
fundamental, na qual a alfabetização é uma das etapas mais difíceis para as crianças.
A neuropsicopedagogia estuda o cérebro em circunstâncias de aprendizagem, confirmando
o acontecimento de macro e micro mudanças neuronais, tanto no aparecimento e crescimento
de sinapses, como na ideia de circuitos, redes e sistemas neuro funcionais, como também no
acréscimo de eficácia na presteza de transmissão e previsão conexiva.
Esse estudo pode auxiliar e responder diversas questões que os professores fazem dentro do
cotidiano escolar, contribuindo e trazendo à pedagogia uma nova ciência para a educação, auxiliando e contribuindo para o aprendizado das crianças, elucidando muitos problemas no ensino
aprendizagem que alguns alunos apresentam, ajudando dentro de um contexto cada dia mais
complicado.
Pois cada criança seu tempo, e há inúmeras questões que diferenciam uma das outras, fazendo com que o trabalho do professor seja cada vez mais de detetive, tentando descobrir como
cada um aprende e o que pode fazer para auxiliar nesse processo.
Ocorre algumas discussões sobre as relações entre a neurociência e a educação, especialmente como uma pode ajudar a outra, pois a educação pode ajudar mostrando como os professores fazem para ensinar determinadas crianças, mostrando suas dificuldades, para que a
neurociência estude uma forma mais fácil.
Assim, esta ciência apresenta possibilidades para melhorar a prática do professor e a neurociência trazer para os professores uma base para continuar seu trabalho, integrando no cotidiano
escolar, fazendo com que a qualidade da educação do Brasil seja cada vez maior e melhor.
Não basta apenas cobrar do professor o aprendizado de determinado aluno se estes não
tenham um suporte, tanto material como base de estudos para melhorar sua prática educativa,
mostrando um caminho, auxiliando quando este se sentir sem motivação para continuar.
Porém, é necessário também um apoio financeiro para buscar uma educação de qualidade, e
material para trabalhar com as crianças, pois algumas precisam de material dourado por exemplo, para aprender matemática, ou letras de plástico, pois não possuem coordenação motora
para escreverem, mas conhecem as letras e conseguem montar algumas palavras.
Alguns professores buscam conhecer e estudar sobre psicopedagogia, neurociência, neuropsicopedagogia, entre outros cursos, procurando estudar cada vez mais sobre como o cérebro
funciona, buscando aprimorar cada vez mais sua prática educativa, trabalhando alguns aspectos
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dentro do cotidiano escolar, mesmo que não consigam apoio da rede em que trabalha, às vezes
paga com recursos próprios esses cursos.
A pedagogia não está abaixo de nenhuma outra ciência, não cabendo a ela descobrir sobre a
biologia, nem a psicopedagogia, nem medicar algum aluno para que ele entre no processo de
ensino/aprendizagem. Nenhuma ciência é capaz de encontrar todas as respostas pelas quais
procuramos, especialmente porque nem todos falam tudo que acontece dentro de casa com
seus filhos.
Não podemos resumir a pedagogia ao estudo do cérebro, nem toda a investigação sobre os
fenômenos bioquímicos estarão ao alcance da máquina, da mensuração e da observação sobre
o mistério como o ser humano, sua consciência, desejo, vontades, e como cada um constrói sua
personalidade e como aprende.
A Neuropsicopedagogia também não apresenta ferramentas mágicas ou dicas infalíveis para
serem aplicadas dentro de uma sala de aula com tamanha diversidade como encontramos atualmente.
Ao estudarmos o nosso cérebro, seremos capazes de compreender como ele funciona e como
funciona o do nosso educando. Pois nosso cérebro é uma armação impressionante que delibera
quem somos como sujeitos únicos, totais e evolutivos, capazes de adaptações que nem todas
as espécies são capazes.
A neurociência é mais uma disciplina que tenta apontar e aportar conhecimentos sobre como
os seres humanos constroem a si mesmos e se tornam sujeitos de sua vida. Sendo importante
o diálogo e a cooperação de todas as ciências que podem auxiliar no desenvolvimento.
O objetivo desse artigo é mostrar que a neuropsicopedagogia pode impactar de forma positiva o desenvolvimento profissional de educadores e no sucesso de seus alunos, trabalhando
em conjunto, estudando a melhor forma de alcançar certos educandos que podem apresentar
diversos níveis de problemas de aprendizagem.
Este artigo se faz importante pelo fato que é interessante o conhecimento nessa área para
acompanhar o aprendizado das crianças, buscando sempre novas práticas educativas, pensando sempre na qualidade do ensino, alcançando cada vez mais crianças, não deixando que estas
se sintam excluídas e sem possibilidades de aprendizado.
O grande problema dentro da rede educacional do Brasil é a falta de interesse dos Governos
de auxiliarem no aprendizado das crianças, pois o importante para eles é que eles estejam dentro de uma sala de aula, mesmo que esta não seja adaptada para atender suas necessidades.
Muitas vezes vemos objetos e adaptações feitas pelos próprios professores para melhorar a
acessibilidade das crianças.
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víduo possibilidades ilimitadas de aprender,
mesmo frente as novas situações ambientais,
trazendo contribuições de como a mesma
pode ser estimulada de forma mais efetiva denSegundo Beauclair (2014), Dentro do pro- tro da educação.
cesso de aprendizagem é necessário em qualEsse estudo tem como princípio básico a
quer fase da vida do ser humano, bem como,
vem sendo desenvolvida desde os primórdios compreensão da maneira como se desenvolvem, a partir de estímulos externos, os mecanisde sua vida.
mos cerebrais, promovendo o desenvolvimento
Para o autor, neuropsicopedagogia em con- de novas potencialidades, investigando a dinâjunto com a neurociência tem demonstrado o mica de integração do sujeito ao ambiente exquão é promissora a parceria junto a Educa- terno, observando e detectando os processos
ção, trazendo todo o seu conjunto de saberes bioquímicos e moleculares internos resultantes
sobre o Sistema Nervoso Central, ou seja, no desta relação, e as respostas decorrentes disto
qual tudo acontece, desde nossos movimentos, (BEAUCLAIR, 2014).

A IMPORTÂNCIA DA
NEUROPSICOPEDAGOGIA NA
EDUCAÇÃO

comportamentos, pensamentos e emoções.
Por meio de estudos e dos conhecimentos
desta área que a educação pode transcender
quando se fala em efetividade e eficácia, considerando que a partir do surgimento e avanço
da neurociência foi possível fornecer melhorias
na qualidade de vida da sociedade em que vivemos (BEAUCLAIR, 2014).
Disponibilizando tratamentos efetivos para
variados distúrbios neurológicos, contribuindo
significantemente para o desenvolvimento de
soluções para diversos transtornos e doenças,
incluindo os problemas que surgem dentro
de nossas instituições educacionais (BEAUCLAIR, 2014).
Com todos os avanços tecnológicos
e o aumento das pesquisas no campo
da neurociência cognitiva, os pesquisadores têm feito descobertas promissoras de como são feitas as conexões
neurais que possibilitam o processo de aprendizagem, trazendo também conceitos de plasticidade cerebral que é inerente a todo esse
processo (BEAUCLAIR, 2014).
Para o autor (2014), a aprendizagem consegue modificar todo o sistema nervoso central,
e isso nos faz pensar em plasticidade cerebral
que é um processo adaptativo dando ao indi326
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O estudo em neuropsicopedagogia na atualidade tenta constatar se a mesma pode direcionar de forma eficaz a aprendizagem infantil,
tendo em vista a imensa necessidade de se
refletir sobre a urgência de disseminar suas potencialidades, fundamentando cada vez mais a
pesquisa educacional baseada em metodologia científica (BEAUCLAIR, 2014).

Nosso cérebro é considerado o motor do
nosso corpo, precisamos saber como ele funciona sem poder ver por dentro, é um órgão
responsável pela percepção e aprendizagem.
Nele funcionam cerca de 100 bilhões de neurônios, ou seja, células nervosas compostas por
dendritos, prolongamentos que recebem as informações proximais, núcleo no qual contém o
seu código genético e mitocôndrias que produNeste contexto, para Andrade (2008), é ne- zem energia e de axónios outro tipo de proloncessário que se estude cada vez mais, para gamentos que enunciam informações distais
entender as contribuições que a neuropsico- (ANDRADE, 2008).
pedagogia junto com a neuroeducação podem
oferecer dentro das escolas nos processos de
ensino aprendizagem, especialmente nos anos
Com essa nova visão de educação transdisciiniciais, ajudando na alfabetização das crian- plinar, abrimos um caminho para a transformaças, não como uma forma mágica de acabar ção de estilos no ensino e na aprendizagem,
com todos os problemas relacionados à edu- com base nos estudos da neuropsicopedagocação.
gia há bases investigatórias que rompem com
diversos enigmas de como o cérebro humano
Isto fornece uma ferramenta ao professor de trabalha informações e aprende com elas (ANsala de aula, que por muitas vezes, ou melhor, DRADE, 2008).
na maioria das vezes, trabalha sozinho os seus
trinta e poucos alunos, sem ter um preparo
Os educadores precisam admirar as vincuadequado para alcançar todos, pois cada dia lações entre a ciência e a pedagogia, tendo
mais se descobre transtornos que desconhe- consciência de como o cérebro trabalha e
cemos, o professor e a equipe escolar precisa como podem ajudar os alunos da forma mais
ter um mínimo de embasamento teórico-cientí- eficaz.
fico que possa melhorar o aprendizado, para
estimular de forma adequada e diferenciada as
O TRABALHO DO PSICOPEDAGOGO
potencialidades de cada criança, que cada dia
DENTRO DAS ESCOLAS
se transforma dentro da modernidade a qual
está inserida (ANDRADE, 2008).
Para Weisz (2001), dentro das escolas são
muito valorizadas pessoas com preparo, até
mesmo dispensável, haja vista a inexistência
de serviços dessa natureza, enquanto os de
Orientação Educacional e Supervisão escolar são previstos e regulamentados por
lei.
Nesta perspectiva (2001), parece
um pouco equivocada e inadequada, talvez proponha do fato de que,
durante anos, a área escolar tenha
se caracterizado como um desmembramento da área clínica,
o que gerou a visão de uma
Psicologia Escolar clínica.
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Outra abordagem seria a da ação preventiva da Psicologia Escolar, o que significa evitar
antes algo que aconteça, o fracasso escolar é
o tema mais importante a ser trabalhado e evitado que aconteça dentro das nossas escolas
(WEISZ, 2001).

adequada estes alunos e os seus pais (WEISZ,
2001).
Na educação infantil o papel do professor
não é alfabetizar, mas estimular funções psicomotoras necessárias ao aprendizado formal.
Por meio do seu conhecimento e sensibilidade, ele pode dosar teoria e prática de maneira
A possibilidade de prevenir é vista muitas ve- gradual, combinando os estímulos adequados
zes como uma questão meramente adaptativa, para cada tipo de aluno (WEISZ, 2001).
e o psicopedagogo são visto como um profissional agente de mudanças, essa orientação
Entre os três e seis anos, idade à qual a crianmerece tanto ou mais cuidado do que qualquer ça está dentro da escola de educação infantil,
outra, pois tem como meta principal o ajusta- ela chega à representação dos elementos do
mento do indivíduo (WEISZ, 2001).
espaço, descobrindo formas e dimensões. No
final da educação infantil, a evolução da relaA partir da observação por parte dos profes- ção corpo-espaço resulta numa organização
sores e dos pais, para juntos buscarem ajuda egocêntrica do universo (WEISZ, 2001).
de outros profissionais, no caso de psicólogos,
psicopedagogos, fonoaudiólogos, etc. Cabe a
A criança descobriu sua dominância verbaliesses profissionais irão verificar o nível de in- zou-a e chega assim a um corpo orientado que
teligência, se está na média, abaixo ou acima lhe servirá de padrão para situar os objetos codela. Atendendo esse aluno, fazendo interven- locados no espaço circundante. A orientação
ções adequadas (disponibilizando serviços de dos objetos faz-se, então, em função da posiacompanhamento de Psicologia, de terapias ção atual do corpo da criança. Esta estabilizada fala ou algum outro que a criança necessi- ção possibilita a interiorização, que é um tramte) prevenindo ou reduzindo este problema de polim indispensável sem o qual a estruturação
dificuldade de aprendizagem:
do espaço não se pode efetuar-se. O professor
ajudando nisso, a criança é capaz de ir para
A escola precisa refletir sobre suas práticas. o ensino fundamental muito bem preparada
Porque dependendo de como as desenvolve, (WEISZ, 2001).
pode estigmatizar as crianças, prejudicando
sua autoestima e dificultando, com isso, seu
envolvimento com as situações de aprendizagem. É algo que acontece em muitas escolas por meio de atitudes sutis, muitas vezes inconscientes e que, mesmo
de maneira involuntária, prejudicam o
sucesso escolar dos alunos (WEISZ,
2001, p.29).
Para o autor, este profissional pode sugerir atividades para serem trabalhadas em
sala de aula com crianças que apresentam
dificuldades de aprendizagem. Pois os profissionais que atuam com alunos com
certas dificuldades de aprendizagem
têm que estar em constante processo
de formação para atender de forma
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O autor ressalta que a Escola de Educação
Infantil não pode esquecer-se de cumprir o seu
papel de oportunizar as crianças o desafio das
descobertas e das construções de conhecimentos sobre o mundo e sobre a vida. É necessário
que a escola de educação infantil possa articular o desenvolvimento global do aluno com
o ensino fundamental, em que as crianças se
interessam por aprender a ler, escrever e contar.
O simples ato de conseguir que as crianças
aprendam a ouvir uma história, já está ajudando e muito no seu desenvolvimento,
pois com o interesse em ouvir, vem o de
ler e o querer aprender, muito relevante no
ensino fundamental (WEISZ, 2001).

Conforme Cavasotto (2010), repensar
e reorganizar o jeito de ensinar é um
dos maiores desafios da educação. Este
fazer diferente já ocorre em diversas escolas, que têm provado que o método
tradicional de ensino pode ter dado muito
certo no passado, mas está longe de atender aos anseios de um universo nos quais
crianças crescem tendo as novas tecnologias como companheiras.
Para o autor, a preparação do professor para a
sala de aula é o processo mais urgente e mais
desafiador para o salto na qualidade da educação que se sonha e que tanto nossas crianças
precisam. O que mais importa é a necessidade de darmos uma boa formação aos futuros
professores, do ponto de vista do conhecimento
técnico científico relacionado à sua área. No entanto, há controvérsias quando se considera o
atual progresso científico e a rapidez com que
as mudanças ocorrem, nos diferentes campos
De acordo com esses conceitos , estuda-se a
ideia de formação especial universal e amplia-se a ideia de formação básica e sistematizada
na área de conhecimento, a fim de garantir a
flexibilidade para mudanças e ampliações do
campo conceitual (CAVASOTTO, 2010).
Apenas o domínio do conteúdo não se restrin329
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ge mais ao conhecimento consistente de uma
área específica, mas se exige que esse conhecer se articule com outros saberes e práticas,
criando espaços para uma produção que vai
além, das fronteiras disciplinares. Essa busca
de um conhecimento técnico-científico interdisciplinar e transdisciplinar (CAVASOTTO, 2010).
O professor deve compreender que precisa
ser um pesquisador, questionador e estar sempre buscando novas informações, analisando-as
e incorporando-as à sua formação básica (CAVASOTTO, 2010).

Faz-se necessário essa flexibilidade, a habilidade de busca o interesse e as motivações para prosseguir constituem motores
importantes no assumir da formação continuada (CAVASOTTO, 2010).
É importante destacar que se entende formação continuada como um processo complexo e multideterminado que
ganha materialidade em múltiplos espaços/atividades, não se restringindo a cursos
e/ou treinamentos, e que favorece a apropriação de conhecimento, estimulando a busca
de outros saberes e introduzindo uma fecunda
inquietação contínua como o já conhecido, motivando viver a docência em toda a sua imponderabilidade, surpresa, criação e dialética com
o novo (CAVASOTTO, 2010).
É fundamental que o professor desenvolva habilidades de coletar, trabalhar, analisar e levantar
hipóteses a respeito dos dados, encaminhando
propostas para as questões encontradas e discutir com o grupo da escola. A escola deve dar
condições materiais e organizacionais, a disponibilidade da direção da escola para as inovações são fatores que podem facilitar a inclusão
de novas práticas em sala de aula, em decorrência de ações formadoras (CAVASOTTO, 2010).
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AS RELAÇÕES FAMILIARES E
A APRENDIZAGEM: Uma Visão
Psicopedagógica
RESUMO: Este artigo tem o objetivo de identificar a importância do vínculo familiar na aprendizagem das crianças, relacionando o baixo rendimento escolar e problemas comportamentais
às ausências da participação dos responsáveis nas atividades escolares. Considerando a ligação direta entre a aprendizagem e as relações familiares, faz-se necessária a compreensão das
mudanças nas estruturas sofridas pelas famílias, como a constituição e os valores, situações
que afetam diretamente a aprendizagem, pois quando a criança constrói uma relação sólida,
segura e afetiva com sua família, o rendimento escolar tende à melhorias, diante da socialização e interação da criança com o meio, partindo de sua realidade em convívio familiar. Do
mesmo modo, quando a criança enfrenta problemas familiares, as consequências refletem
negativamente na aprendizagem, no rendimento e nas relações escolares, situações que podem ser auxiliadas e mediadas pelo profissional psicopedagogo à comunidade escolar. Diante
desta realidade, este estudo objetivou analisar a importância do vínculo familiar na aprendizagem. A relevância do trabalho justifica-se pela possibilidade de melhorias no rendimento
escolar da criança estar relacionado às relações familiares. Por meio de um levantamento
bibliográfico, observou-se que as famílias e escolas devem trabalhar conjuntamente, a fim de
atender as necessidades das crianças, buscando meios de aprendizagem significativa e, quando existir problemas no aprender e relacionar-se da criança, buscar no psicopedagogo auxílio
para o tratamento das dificuldades e conflitos discente.

Palavras-chave: Convívio familiar; Aprendizagem; Psicopedagogo.
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INTRODUÇÃO

A

temática centralizadora deste trabalho trata-se do estudo para estabelecer uma relação
entre a dinâmica familiar e o processo de aprendizagem, procurando analisar como a
família tem influência sobre a aprendizagem da criança, além de relacionar a visão do
psicopedagogo acerca da influência da relação familiar no desenvolvimento escolar.
Segundo Portella e Franceschini (2011), a dimensão social das escolas na atualidade não se
limita apenas à transmissão de conhecimentos, mas deve valorizar a cultura das crianças para
que a aprendizagem seja significativa e aconteça de modo a promover a interação da criança,
preparando-a para a vida social, familiar e profissional.
Neste contexto, ao valorizar as relações afetivas, a escola conquista a confiança da criança,
que sente segurança em seus professores para aprender, logo, com a participação das famílias,
a criança é levada ao total aproveitamento de suas capacidades, uma vez que suas principais
instituições sociais estão agindo coletivamente, haverá significado para os conhecimentos adquiridos na escola, estendidos ao núcleo familiar (MELLO, 2015).
As escolas precisam estar atentas às novas estruturas familiares, levando em consideração
que as atuais famílias estão representadas pela configuração de um adulto, ao menos, com
crianças ou adolescentes, ou seja, conhecendo a diversidade familiar, a escola permite a participação conjunta com os responsáveis pelo aluno, beneficiando a interação e aprendizagem da
criança (KNOBEL, 2010).
A criação de vínculo é o que estabelece uma relação saudável, seja entre família ou escola,
cabendo evidenciar e esclarecer o papel de cada um nas relações. Os pais não podem continuar transmitindo para escola a obrigação de educar seus filhos e a escola deve deixar de fazer
o papel de assistencialismo, buscando levar às crianças um ensino de qualidade, levando em
consideração suas necessidades (CARVALHO, 2012).
O trabalho objetivou analisar a importância do vínculo familiar na aprendizagem. Como objetivos específicos, seguem: perceber como o vínculo familiar reflete no desenvolvimento infantil;
analisar os conceitos atuais de família; identificar o papel da criança dentro do contexto familiar
e seu desenvolvimento dentro da escola; evidenciar a necessidade das intervenções psicopedagógicas nas relações familiares e escolares.
A relevância do trabalho justifica-se pela possibilidade de melhorias no rendimento escolar da
criança estar relacionado às relações familiares, partindo da importância frente as relações familiares que estão ligadas ao desenvolvimento do aluno em sala de aula, refletindo na necessidade
do contato da família com a vida do educando no meio escolar. O questionamento que norteou
o estudo foi: “Como as relações familiares interferem na aprendizagem escolar”?
Como metodologia pesquisa para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se a pesquisa bibliográfica, por meio da coleta de diversos materiais didáticos tais como livros, revistas especializadas, revistas científicas, revistas eletrônicas, entre outros, procurando unificar o maior número
de informações possíveis sobre o tema.
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AS ATUAIS FORMAÇÕES FAMILIARES
As constantes mudanças quanto ao conceito
de família sofrem influências geográficas e históricas, alternando entre povos e culturas distantes, mas evoluindo conforme a necessidades e pensamentos humanos (MELLO, 2015).

Com o passar das décadas, as famílias sofreram alterações significativas em sua estrutura, evoluindo quanto aos conceitos, transformando o pensamento humano acerca da
construção e constituição familiar. Durante o
século V e no período dos sofistas gregos, a
responsabilidade educacional era retirada dos
pais, discutindo questões acerca da realidade de vida, sobre conhecimentos e filosofia,
mas sem espaços próprios para tais discussões, podendo aumentar o público ouvinte a
cada reunião dos educadores (PIRES, 2009).

Para Dessen (2017), a família não deixa de ser uma instituição social que apresenta variações conforme a época ou a sociedade, ou seja, a estrutura familiar pode
Atualmente, as famílias podem ser formadas
apresentar vários modos de existir numa após o divórcio dos casais, iniciando uma nova
mesma época, por mais que a sociedade estruturação, pois pais com filhos casam-se nosiga padrões, costumes e valores similares. vamente com mães que já tem filhos, construindo outra família, muitas vezes com mais filhos
do novo casal. A criança tem irmãos paternos
Dentro das famílias alguns conflitos podem
e maternos, os pais com filhos de diferentes
ocorrer, devido às diferenças entre as gerações, casamentos, precisando conviver com os filhos
mas o papel fundamental na vida do sujeito é de seu cônjuge, construindo uma nova família
a afetividade, socialização, equilíbrio e preser- com a estrutura bem diferente da tradicional, revação do bem estar físico e psicológico dos in- afirmando as mudanças sociais familiares cada
tegrantes da família, principalmente quanto aos vez mais (PORTELLA E FRANCESCHINI, 2011).
cuidados com crianças e jovens (PRADO, 2011).
O importante é que os pais tenham consciência da necessidade de respeitar todos
As famílias não podem resumir suas his- os filhos, garantindo o direito de espaço
tórias a um único espaço ou tempo, pois dentro da nova família construída, permitinas mudanças sociais, históricas, políticas e do que a criança sinta-se valorizada, mesmo
econômicas variam conforme os anos, in- que seus pais comecem outra família, pafluenciando nas estruturas familiares. Muitos recendo mais felizes do que eram até o moestudos são realizados conforme as pecu- mento. O bom senso de todos os adultos
envolvidos deve garantir o relacionamento e
liaridades de cada grupo familiar, como na
a segurança das crianças (DESSEN, 2017).
época medieval que as famílias concentram
seus valores na preservação da linhagem por
meio da procriação, sem apego aos bens
materiais ou sentimentais (DESSEN, 2017).
Segundo Prado (2011), a constituição das
famílias seguiu formações diferenciadas ao
longo dos séculos, sendo influenciada pela
cultura social de cada época. Apesar das
mudanças e características de cada contexto histórico, as famílias são referenciadas, na
maioria das vezes, pela estrutura representada
pelo pai, a mãe e os filhos, estando o patriarca
direcionando as escolhas familiares, mas com
culturas que cultivam a formação matriarcal.
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Pires (2009) afirma que, independente do filho ser de sangue ou adotivo, dos pais serem
heterossexuais ou homossexuais, o objetivo de uma família deve ser o espaço de convivência entre adultos e crianças, garantindo
o desenvolvimento, afeto e formação, além
da harmonia que transforma uma casa em lar.

As famílias atuais não são mais reconhecidas pela formação de pai, mãe e filhos, mas
de qualquer grupo de pessoas que, unidas
por afinidade e afeto, oferecem uma educação, amor e condições às crianças, respeitando os direitos e a proteção à vida desses
filhos. Cada vez mais, as famílias assumem a
responsabilidade central na mulher, represenAs formações familiares atuais são diferencia- tando a figura materna e paterna, sustentandas quanto à estrutura nuclear e, mesmo que do os filhos e garantindo as necessidades de
os caminhos da formação adotem conceitos todos (PORTELLA E FRANCESCHINI, 2011).
incomuns ao matrimônio tradicional, a intenção
na construção de uma família precisa ser baseAtualmente, muitas avós são os arrimos
ada em união, respeito, carinho e bom relacio- de família, mas por mais que o pai seja
namento entre os integrantes, proporcionando uma figura ausente, a ele ainda é asseguàs crianças proteção e amor (PRADO, 2011). rada em lei a convivência com seus filhos,
sendo obrigado a dividir as questões finanA família representa uma base tão relevante à ceiras e afetivas com a mãe, presente o desociedade que sua atenção está voltada à Cons- ver na Constituição Federal e no Estatuto da
tituição Federativa do Brasil, de 1988. No capítu- Criança e do Adolescente (PRADO, 2011).
lo VII, artigo 226, a família é mencionada como
base social que merece especial proteção do
As escolas precisam estar atentas a esta
Estado (PORTELLA E FRANCESCHINI, 2011). nova realidade, pois muitos livros didáticos
ainda preservam a estrutura familiar tradicioSendo assim, o Estado deve garantir condições nal. O professor, ao trabalhar questões famiaos cidadãos para iniciarem a formação familiar liares, deve abrir espaços para a manifestagratuita para o casamento civil, ou garantir a for- ção das crianças sobre a constituição de sua
mação estável de famílias, entendendo que a es- família, dialogando acerca da importância da
trutura familiar possa nascer por qualquer um dos família em si, sem distinções acerca das forpais e seus descendentes, mesmo que caracterize mações. A importância da família deve ser
adoção, inseminação artificial ou relacionamento trabalhada, principalmente nas salas de aula,
entre pessoas do mesmo sexo (TASSONI, 2010). quanto à necessidade de apoio, carinho e
proteção social, que garantam o desenvolviAinda na Constituição Federativa do Brasil, em mento e formação da criança (MELLO, 2015).
seu artigo 5°, existe a asseguração legal dos direitos iguais a todos, sem que ocorra a distinção de
“A família é um dos grupos primários e natunaturezas, o que remete à segurança aos casais rais de nossa sociedade, nos quais o ser humahomossexuais as garantias de reconhecimento de no vive e consegue se desenvolver, atrelada ao
uma instituição familiar. No artigo 227 da mesma bom desenvolvimento do sujeito que constituirá
constituição, essa afirmação pode ser encontrada: uma família posteriormente” (KNOBEL, 2010,
p. 19). Portanto, a base da formação infantil é a
É dever da família, da sociedade e do Esta- família, responsável por agregar valores e culdo assegurar à criança e ao adolescente, com turas que farão parte da vida do sujeito, deterabsoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, minando sua personalidade, as características
à alimentação, à educação, ao lazer, à profis- éticas e a integridade do cidadão. As relações
sionalização, à cultura, à dignidade, ao res- estabelecidas nas famílias influenciam na vida
peito, à liberdade e à convivência familiar e adulta da criança, diferenciando sua postura na
comunitária, além de colocá-los a salvo de vida escolar e, posteriormente, no profissional.
toda forma de negligência, discriminação, exploração e opressão (BRASIL, 1988, p.148).
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O VÍNCULO FAMILIAR E A
APRENDIZAGEM
A sociedade, de uma maneira generalizada,
reconhece a necessidade do respeito à criança
nos cuidados iniciais, com alimentação, higiene,
proteção, saúde, afetividade, entre outros aspectos, relacionados à sobrevivência da criança.
Mas estes aspectos adquiriram relevância após
muitos fatores históricos e sociais que marcaram
a realidade brasileira, criados para garantir o
respeito aos direitos infantis (OLIVEIRA, 2010).
A criança não depende apenas de garantias quanto as suas necessidades básicas,
como saúde, alimentação e higiene, para o
desenvolvimento. A infância prepara o sujeito para transformação em um adulto responsável e crítico, cabendo à criança uma definição de pessoas com unidades genéticas,
históricas e sociais humanas, que possui realidades pessoais, construídas individualmente, ou dependendo da relação com adultos,
levando à evolução das bases biológicas,
determinadas pelo histórico da criança, não
devido às circunstâncias (KNOBEL, 2010).
Segundo Maturana (2009), os sentimentos,
as emoções e os desejos determinam a afetividade que direciona o indivíduo na tomada de
decisões. A afetividade influenciar no processo
de desenvolvimento da aprendizagem, mas não
altera as habilidades intelectuais, porém, pode
acelerar ou retardar o desenvolvimento dos
indivíduos, interferindo
no funcionamento das
estruturas da inteligência.

Knobel (2010) afirma que não apenas a inteligência determina o futuro de uma pessoa,
pois a criança pode ter obtido destaque na
vida escolar, mas fracassado na vida adulta,
agindo sem respeitar a hierarquia em suas atividades profissionais, por exemplo. Conquistar o espaço na sociedade não é sinônimo
de inteligência, mas de condições na construção da personalidade de cada sujeito, influenciadas pelas famílias e relações afetivas.
Quando uma criança depara-se com situações em que seus próprios pais menosprezam
ou depreciam sua capacidade, os conflitos surgirão desde a infância, pois se a segurança e a
compreensão da criança são abaladas desde
cedo, suas atitudes o conduzirão à formação
conflituosa, com sintomas de depressão, transtornos, enfermidades e neuroses, prejudiciais
ao desenvolvimento da criança e à formação de
um adulto confiante, capaz de realizar escolhas
para transformar sua realidade (PARO, 2012).
De acordo com Maturana (2009) é preciso o
bom senso e equilíbrio nas atitudes que dizem
respeito à vida das crianças, cabendo aos responsáveis à identificação das ações que vão
influenciar na vida dos filhos. O relacionamento entre pais e filhos deve estar baseado na
autenticidade, com o autoritarismo controlado
pelos pais, cabendo um relacionamento mais
democrático, baseado em confiança e troca.
As crianças precisam vivenciar todas as fases de sua infância, brincando na hora certa
e acompanhando os adultos em assuntos
pertinentes à sua formação. A autoridade
das famílias deve sim existir, mas na medida
certa. Os pais não podem ausentar-se das
responsabilidades com os filhos, evitando
confrontos de opinião e imposição do que é
possível ou não para a criança, apenas com
o propósito de suprir sua ausência no
cotidiano infantil (OLIVEIRA, 2010).
Atualmente, os problemas sociais
humanos estão embasados no relacionamento familiar sem limites,
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com crianças fazendo o que desejam, desconhecendo a autoridade dos pais e a hierarquia
dentro de suas casas, formando sujeitos descompromissados com a realidade social, desapegados de obrigações, cada vez mais com prática de ações inconsequentes (MACEDO, 2011).

com o outro para que ocorra de maneira eficaz,
levando à criança a apropriação da cultura. As
atividades externas realizadas pelo sujeito possibilitam o desenvolvimento de funções de todas as ordens humanas, abrangendo seu aprimoramento interior (OLIVEIRA, 2010, p.22).

A família é essencial para a construção da
personalidade, do caráter e dos valores da
criança, imprescindível para a formação de um
cidadão comprometido, responsável, que busca alcançar seus sonhos com honestidade e
insistência, sem desistir ou mudar o percurso,
mesmo com dificuldades (MATURANA, 2009).

Sendo assim, a família exerce uma função
fundamental para o desenvolvimento e a aprendizagem humana, anteriormente ao ingresso
da criança à vida escolar. Quando chegam às
escolas, as crianças já possuem um histórico
iniciado, mas nunca finalizado, que depende da mediação pedagógica para enriquecer
suas experiências, saberes e conhecimentos.

Segundo Paro (2012), deve existir uma parceria entre a família e a escola a fim de que o processo de ensino-aprendizagem seja alcançado
positivamente, funcionando dentro das exigências educacionais. O ambiente escolar precisa
abrir espaço para a participação dos alunos e
dos pais ou responsáveis, convidando-os com
propósitos educativos, apontando as necessidades da parceria entre a escola e a família
para que o desenvolvimento infantil seja uma
ação efetivamente contribuinte para o aluno.
Ao enxergar o processo de ensino-aprendizagem como uma propriedade que, para ser
construída, depende da articulação entre o
saber pessoal e a relação com o meio, a família torna-se a conexão mais íntima a fim de
que que a criança aprenda (MACEDO, 2011).

A valorização daquilo que a criança apresenta como sua “bagagem” é imprescindível para que professores e alunos comecem
um relacionamento construtivo, capaz de
apontar as preferências, os medos e as satisfações das crianças, desde o primeiro contato com a vida escolar (ALMEIDA, 2009).
O trabalho coletivo dentro das instituições de
ensino, que conta com um bom relacionamento
entre famílias e escolas, é um processo árduo,
demorado, que exige conscientização e transformação do meio, enfrentando dificuldades por
todos os lados, ou seja, desde a aceitação da
gestão e dos professores em considerar palpites dos familiares, assim como da vontade dos
pais em estar presente nas escolas quando solicitado ou espontaneamente (MACEDO, 2011).

Para Dessen (2017), a família é a matriz
da aprendizagem humana, pois representa
as práticas culturais e os valores significativos, transformados em modelos para a construção da identidade e personalidade do sujeito, de maneira individual e coletiva, com
interações sociais. De acordo com Oliveira:

Diante desta realidade, o trabalho coletivo
inicia-se pelos professores que assumem a
responsabilidade de sua importância no processo de ensino-aprendizagem, buscando a
superação das dificuldades educacionais e
pedagógicas. Assim também acontece com
os alunos e os pais que participam do proA articulação existente entre desenvolvimento cesso e questionam as decisões, desafiane aprendizagem valoriza a relação da criança do o sistema educacional (ALMEIDA, 2009).
que aprende com o objeto “apreendido”, abordando a dependência entre a aprendizagem e
o desenvolvimento. Sendo assim, todo o aprendizado mediado, exige a presença e o contato
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O PSICOPEDAGOGO E OS VÍNCULOS
FAMILIARES
De acordo com Tassoni (2010), o meio
familiar pode ser o fator principal do problema de uma criança, em alguns casos.
Porém, mesmo que não seja causa única,
pode contribuir para aquisição de conhecimentos acadêmicos. Muitas vezes, é possível modificar o ambiente para que a criança
adquira a habilidade que ainda não possui.
Alguns problemas no meio podem agravar as dificuldades na aquisição de conhecimentos, tais como os vícios, as ausências
prolongadas, as enfermidades e o falecimento dos pais, a violência doméstica, a separação conjugal, entre outros aspectos, podendo afetar a aprendizagem. Em relação aos
irmãos, são ressaltadas as relações de competitividade e rivalidade (CARVALHO, 2012).
Os maus hábitos (permitidos ou negligenciados pelos pais), como assistir televisão
demasiadamente e falta de descanso também contribuem. Há também fatores socioeconômicos dos quais os pais participam,
sem poderem facilmente modificá-los. Entre
eles encontram-se as más condições de moradia, a falta de espaço, as condições de higiene, assim como da alimentação mínima
necessária para o crescimento e desenvolvimento infantil adequado (MELLO, 2015).
Neste sentido, a Psicopedagogia deve intervir como orientadora em problemas da criança,
auxiliando a família a promover a competência social dos filhos, tais como: estabelecer
orientações para evitar a punição; direcionar
os familiares a dialogarem com as crianças;
enfatizar a necessidade de expressão dos sentimentos entre responsáveis e crianças; evitar
o estímulo as recompensas; cumprir promessas; participar efetivamente da rotina da criança; desculpar-se quando ocorrerem equívocos,
incentivando a criança a realizar a mesma
ação, entre outros aspectos (SCOZ, 2009).

Para auxiliar o sujeito a construir sua identidade e novos conhecimentos, tanto a escola quanto as famílias precisam assumir a responsabilidade nesse processo, enxergando
a criança como a principal beneficiada na
relação positiva entre escola e família. Sendo assim, ambos influenciam no processo de
ensino-aprendizagem das crianças, cabendo
a cada elemento assumir suas responsabilidades e identificar a necessidade dos discentes para garantir o desenvolvimento pleno das funções humanas (OLIVEIRA, 2016).
Polity (2012) afirma que um ambiente familiar que proporciona segurança à criança permite o desenvolvimento das aprendizagens,
com os integrantes da família conciliando suas
frustrações e expectativas em relação aos
próprios conflitos e aos problemas das crianças, pois a maneira como as famílias tratam
as dificuldades cotidianas interferem na forma
de aprender das crianças, levadas à interpretação de que a incapacidade trata-se de uma
característica particular, considerando normal
ter dificuldades em resolver situações variadas.
Para Carvalho (2012), a reversão desse
pensamento dos sujeitos depende, portanto, do envolvimento dos familiares com a escola, de modo a sinalizar interesse pelo desenvolvimento e necessidades dos filhos,
motivando as crianças à aquisição do conhecimento e vontade de frequentar a escola.
Segundo Polity (2012, p.94): “Os alunos
podem ainda desenvolver o fracasso escolar como consequência do distanciamento
dos pais de sua escola”. Como as crianças
permanecem um longo tempo dentro das escolas, um relacionamento positivo entre sua
casa e a instituição de ensino permite que o
processo de ensino-aprendizagem aconteça
com qualidade e significados para a realidade.
Nessa perspectiva, a intervenção do psicopedagogo é fundamental para conscientização da necessidade de participação das famílias na vida escolar dos alunos e para as
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escolas, reconhecer a importância de parceria
com os familiares. Os problemas familiares
refletem na educação da criança e na maneira como a aprendizagem acontece, pois,
esse profissional realiza intervenções, através das metodologias adequadas, na relação
familiar da criança que caracterizam as dificuldades de aprendizagem (BOSSA, 2009).
De acordo com SCOZ (2009, p.145): “Quanto mais se desestruturam as famílias, aumenta-se o índice de crianças com dificuldade de
aprendizagem, que acabam aos cuidados de
um psicopedagogo”. O psicopedagogo realiza
entrevistas com as famílias para identificar as
formas de pensamento, os desejos, os objetivos, as expectativas e frustrações, informações
fundamentais para diagnosticar as causas e
propor as intervenções nas dificuldades de
aprendizagem da criança. Dentre as intervenções pedagógicas, destaca-se a importância
de incluir as famílias na realidade escolar da
criança, propondo o relacionamento direto entre pais e professores, determinando às famílias a ocupação nas escolas, diminuindo as
distâncias e conflitos entre o processo de ensino-aprendizagem e os agentes atuantes no desenvolvimento da criança (OLIVEIRA, 2016).

A formação do psicopedagogo permite
mediar as relações entre escola e famílias,
objetivando aspectos positivos na verificação da aprendizagem da criança, buscando
métodos que auxiliem o processo de compreensão das causas das dificuldades
da criança (SISTO E MARTINELLI, 2012).
Segundo Oliveira (2016), como cada sujeito
apresenta suas particularidades para alcançar
a apropriação do conhecimento, a aprendizagem caracteriza um esquema operatório utilizado em situações que conduzem a reflexões de
como a criança desenvolve suas habilidades,
supera seus medos e elabora suas expectativas.
Sendo assim, a família torna-se fundamental
por ser o “espelho” da criança, que procura
vínculos afetivos com base em segurança para
conquistas dos desejos pessoas e melhoras na
condição de vida dos entes, logo o rompimento com o relacionamento afetivo familiar eleva
as chances de bloqueios cognitivos que podem desencadear uma série de problemas de
aprendizagem na criança (CARVALHO, 2012).
De fato, as relações entre o ambiente escolar e as famílias são fundamentais aos processos de ensino-aprendizagem, pois em ambos
os contextos desempenham papel fundamental na afetividade, socialização e bem-estar da
criança. O ambiente familiar e a escola permitem a preparação dos sujeitos para entender,
interpretar e criticar as diversidades culturais,
a realidade social e os padrões históricos
que definem a realidade atual da criança.
Nessa perspectiva, a aproximação entre famílias e escola, em ações coletivas, apresentam aspectos positivos e negativos,
de acordo com a intensidade ou superficialidade das relações (DESSEN, 2017).
Para Macedo (2011, p.22): “A educação é o conjunto de ações, processos,
estruturas que intervêm no desenvolvimento humano do indivíduo e grupo na relação ativa com o ambiente natural e social”.
Portanto, a importância da interação positiva
340

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

entre escola e família, justifica-se na caracterização da relação entre grupos, classes e
culturas socialmente diferentes, que objetivam
o conhecimento e o desenvolvimento das pessoas, a fim de formar cidadãos críticos, participativos e transformadores da realidade.

Segundo Sisto e Martinelli (2012), a melhor
maneira de auxiliar a criança é com a prática da autoestima, aumentando o processo de
diagnóstico e tratamento das dificuldades de
aprendizagem, elevando as possibilidades da
criança sentir-se motivada a aprender, uma vez
que ela é capacitada para tal realização. O psicopedagogo permite uma demanda maior na
solução dos problemas de aprendizagem dos
sujeitos, contribuindo para esclarecer a importância dos bons relacionamentos, a fim de proporcionar à criança um ambiente seguro, confiável e confortante, seja na escola, em casa ou
em qualquer situação social que ela vivencie.

Ao psicopedagogo cabe, portanto, intervir
nas relações familiares elaborando situações
que proponham um bom relacionamento com
a escola a fim de diagnosticar, com qualidade,
eficiência e eficácia, as dificuldades e transtornos de aprendizagem das crianças, de modo
que seja um processo contínuo, que permite revisões e alterações, pois o diagnóstico do psicopedagogo inicia-se na investigação e finaliza
O trabalho com crianças que apresentam difinas intervenções, momento em que todas as culdades de aprendizagem exige um relacionaobservações e acompanhamentos na evolução mento afetivo, perspicaz, paciente e motivador,
do sujeito já foram realizados (BOSSA, 2009). auxiliado pelo psicopedagogo, proporcionando
ao professor uma postura que assume atitudes
As orientações às famílias dependem da e responsabilidades, permitindo a aceitação
consideração sobre as possíveis variações nos de que os problemas existem, mas a participadiagnósticos, cabendo ao psicopedagogo in- ção ativa das pessoas que representam a reaformar às famílias as dificuldades de aprendiza- lidade da criança pode alterar essa situação,
gem assim como as causas desses problemas, permitindo à criança superar os obstáculos
apontando os significados e a importância de dentro do processo de ensino-aprendizagem,
não tratar a criança como diferente devido a de maneira consciente (OLIVEIRA, 2016).
essas limitações, que podem ser reversíveis.
O psicopedagogo orienta, também, nas atituAos pais, com a intervenção do psicopedagodes adequadas que famílias devem assumir, go, a possibilidade de percepção de que o filho
objetivando mudanças positivas no desenvol- não é incapaz, mas apresenta dificuldades de
vimento da criança, acompanhando os pro- aprendizagem que exigem ajuda e atenção dos
gressos e identificando as dificuldades maio- familiares, permitindo a criação de condições de
res que não são dribladas (CARVALHO, 2012). busca pelo conhecimento (CARVALHO, 2012).
A capacidade investigativa do psicopedagogo deve buscar posturas que embasam
as práticas para conquistar o conhecimento,
analisando a organização familiar, obedecendo às sucessões a cada geração, de modo
a entender as fases de desenvolvimento da
criança, informando aos pais a influência na
construção da personalidade do sujeito, direcionando as famílias ao reconhecimento da importância os primeiros vínculos afetivos, cognitivos e culturais com a criança (SCOZ, 2009).

Scoz (2009) afirma que, além do incentivo a
seguir com a aprendizagem, possíveis após o
bom relacionamento com a escola e a interação com o professor, que pode planejar atividades em sala de aula, permitindo a extensão
às residências, contando com a participação
ativa das famílias na vida da criança, potencializando as habilidades e driblando as limitações
que atrapalham o desenvolvimento do aluno,
através de sistemas que integrem a aprendizagem significativa às necessidades dos alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização deste estudo, observou-se que as famílias e escolas devem trabalhar conjuntamente a fim de atender as necessidades das crianças, buscando meios de aprendizagem
significativa e, quando existir problemas no aprender e relacionar-se da criança, buscar no psicopedagogo auxílio para o tratamento das dificuldades e conflitos infantis.
A criança é responsável por protagonizar sua própria aprendizagem, alcançando os resultados
previamente propostos para o desenvolvimento de todos os aspectos humanos, ao interagir com
o meio que está inserido. Logo, a criança exerce um papel fundamental no conhecimento, sendo
agente participativo e ativo do processo de ensino-aprendizagem.
À família, cabe impulsionar as manifestações iniciais de aprendizagem na criança, apesar de
não haver sistematização no processo. Tais manifestações são indispensáveis para a formação
infantil, pois nesse momento as experiências educativas, sociais e históricas marcam presença
na vida da criança. A família não é a única influenciadora do sujeito, pois a criança está aberta
às experiências do meio social, ampliando seu conhecimento e desenvolvimento, estendendo à
escola as responsabilidades educacionais de aprendizagem que potencializam as habilidades e
as competências da criança.
Além disso, a escola é responsável também pelas ações pedagógicas e sociais, que aprimoram saberes acumulado e proporcionam a construção de novos saberes, enriquecendo a história cultural da criança com o desenvolvimento de capacidades, cada vez mais enriquecida pelo
meio social a qual pertence o sujeito, qualificando para uma futura inserção no mercado de trabalho, para as realizações pessoais de sua vida, assim como para a prática cidadã consciente.
Atualmente, as relações entre a família e a escola ocorrem para que regras sejam reafirmadas
e cobranças realizadas. A comunicação entre os envolvidos no processo de aprendizagem infantil torna-se um diálogo, com a escola opinando sobre as atitudes da criança e responsabilidade
dos pais, cabendo às famílias ouvir para tomar providências, buscando auxiliar as crianças nas
dificuldades.
Portanto, a conexão entre as atividades escolares e a realidade familiar da criança é apenas
pressuposta, uma vez que pais e professores não se reúnem para discutir quais as propostas do
currículo escolar e como as famílias podem auxiliar na aprendizagem, promovendo brincadeiras
e conversas dirigidas para a efetivação de tal processo. As relações permeadas pelo vínculo afetivo, seja em relação ao professor, seja em relação a família, contribuem para reparar possíveis
fraturas no processo de aquisição do conhecimento de cada um dá espaço
para que ocorra um aprendizado que transforma interiormente, propiciando a ele o saber fazer e ser atuante com possibilidades de posicionar-se frente a uma sociedade exigente e em constante movimento.
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O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NAS
AULAS DE ARTE

RESUMO: A arte está tão vinculada aos avanços tecnológicos como qualquer outra área do
conhecimento humano. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo analisar o papel das
novas tecnologias em sala de aula no ensino das artes visuais, refletindo a respeito da produção de artes visuais em relação às transformações ocorridas na sociedade contemporânea.
O efeito da globalização e a organização social em redes de informação trouxeram novos
questionamentos aos educadores de artes visuais. Além destas, outras mudanças na arte contemporânea, trazem a necessidade de reformulação dos conteúdos, métodos de trabalho e
reflexões a respeito do fazer artístico, como as novas linguagens trazidas pela tecnologia
digital. O intuito é provocar um debate sobre o uso das novas ferramentas digitais na sala de
aula através de projetos em grupo, de forma autoral e criativa, em diálogo com outras áreas
do conhecimento, assim como com outros grupos participantes da cultura visual. A arte, se
bem orientada, pode ampliar a capacidade de conhecer, sentir e olhar mais para o ambiente
social, cultural e ambiental.

Palavras-chave: Tecnologias; Artes Visuais; Arte Digital.
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INTRODUÇÃO

N

os dias de hoje, as tecnologias digitais vêm demonstrando que é possível o desenvolvimento de um novo paradigma educacional. Cada vez mais cedo as crianças estão em
contato com as novas tecnologias. Este fator pode trazer consigo mudanças nos modos
de comunicação e de interação.
A atual sociedade é fruto da evolução do que podemos chamar de revolução digital, com suas
drásticas implicações em diversos setores, em praticamente tudo o que é conhecido na vida cotidiana. Gentile (2020) afirma que uma sociedade que avança e se transforma vertiginosamente,
inspira e ratifica o sucesso das tecnologias.
As TICs permitiram algo estratégico e muito relevante para o cenário atual: a capacidade de
digitalizar informações. Essa capacidade é o que torna viável o uso tamanha profusão de informações. Pensar em era digital nos remete a pensar da grande influenciadora e evidenciadora do
potencial dos bits: a Internet.
E neste contexto, a arte está tão vinculada aos avanços tecnológicos como qualquer outra área
do conhecimento humano. Diante disso, é primordial entender que o meio artístico em diversos
ramos sofreu o impacto decorrente das inúmeras e constantes mudanças geradas por um novo
paradigma de experiência, onde praticamente tudo tende a ir para o domínio digital. Novas tecnologias surgem abundantemente e conhecê-las pode se traduzir em vantagens, facilidades,
marketshare, melhor desempenho.
Fala-se tanto em arte e tecnologia como se entre esses dois campos se estabelecesse uma relação inaugural e característica da arte de hoje. Sem se esquecer do fato de que na Antiguidade
arte e técnica sempre caminharam juntas. A questão é que a arte sempre esteve sintonizada às
tecnologias de ponta de todas as épocas e delas se serviu como um dos elementos constitutivos
de sua linguagem.
Refletindo sobre a arte, de seus princípios nas composições murais paleolíticas e neolíticas às
de nossos dias, com as instalações com imagens sintéticas, numéricas, com a arte computacional, a videoarte, a land art, a body art, o minimalismo, a arte conceitual, a arte sociológica, a
mail-art, entre outras manifestações artísticas atuais, podemos retomar em todas as dimensões
de seu alcance a afirmação de Almeida (2009, p. 39): “Nosso pensamento provém do passado
mas não o continua no caminho previsto.”, para indagar qual seria esse caminho não (pré) visto
no qual as novas modalidades artísticas, restringindo-nos aqui àquelas que utilizam as chamadas “novas tecnologias”, direcionam a arte contemporânea.
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A arte é uma manifestação discursiva, no sentido em que organiza como texto. Para que ganhe
uma materialidade que lhe dê visibilidade, empregos de elementos de seu código são combinados e assim, surge uma manifestação a qual nos dá a possibilidade para compreendê-la. A arte
é uma codificação visual, onde são inseridas em suas imagens tanto as relações de seu tempo
quanto ao seu próprio sistema de valores. As manifestações artísticas, por natureza, têm um
teor transformador nas coisas existentes. Elas são capazes de influenciar os hábitos de sentir,
surpreendendo o espírito e a forma de pensar daqueles que as recebem.
McLuhan nos lembra que “Faz já muito tempo que ninguém contesta o poder da arte de antecipar o futuro social e os desenvolvimentos tecnológicos bem antes de uma geração” (apud
BRAIDA, 2020, p. 14). Concordando com essa citação de antecipação da arte, podemos bem
nos indagar o que ela tem feito, especialmente nas últimas décadas deste século, para acordar
os homens e, é claro, os governantes, sobre os destinos dos seres terrestres na era da automação, da informatização, da comunicação global, da supremacia eletroeletrônica que, com a multiplicidade de modos, foram empregados em todos os meandros constitucionais da sociedade,
embora a imensa maioria dos habitantes não tenha qualquer domínio de suas linguagens.
Neste sentido, questiona-se: Como ensinar arte neste contexto de mudanças? Como trabalhar
com alunos que são nativos digitais, ao contrário dos professores, que em sua maioria ainda
lutam para atualizar seus conhecimentos, em informática educativa? Como e por que utilizar as
novas tecnologias em sala de aula no ensino de artes visuais?
Desse modo, o objetivo deste trabalho é analisar a influência da tecnologia nas aulas de arte
nas séries iniciais do Ensino Fundamental, refletindo a respeito da produção de artes visuais em
relação às transformações ocorridas na sociedade contemporânea. Para tanto, será utilizada
como metodologia a Revisão Bibliográfica, pesquisando em livros, revistas, jornais, sites de Internet, que tratam do assunto.

347

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO DA Atualmente, é impossível negar a presença
da tecnologia. A televisão, o videocassete, o
SOCIEDADE E DA ESCOLA
A partir da segunda metade do século XX
houve uma mudança na organização político-econômica do mundo que deu força ao desenvolvimento tecnológico, o qual contribuiu para
que houvesse mudanças nas relações sociais.
Surgiram aparatos tecnológicos e instrumentos
de comunicação que influenciaram nos negócios, na produção de riquezas materiais e de
conhecimento (LEITE et al, 2005).

aparelho de som, celular ou caixas eletrônicos em bancos fazem parte do cotidiano da
maioria das pessoas; grande parte dos estabelecimentos comerciais está informatizada.
Os satélites, televisão, telefone, cabo de fibra
ótica e microcomputadores permitem que as
informações sejam compartilhadas de forma
instantânea favorecendo assim o processo de
globalização da economia (PERROTTI, 1998).
Vivemos hoje na chamada Sociedade da Informação, que segundo Moran (2005), pode
ser entendida como uma nova era na qual a
informação corre a velocidades e quantidades
que há poucos anos atrás não poderiam ser
imaginadas, assumindo importante valor social
e econômico.

A transmissão e o tratamento da informação
foram evoluindo no decorrer da história da humanidade. Em um primeiro momento, tivemos
o tratamento manual, em que marcas eram gravadas em madeira ou tabuinhas. Em um segundo momento, tivemos a escrita alfabética.
Posteriormente, surgiu o tratamento mecânico,
O avanço tecnológico trouxe algumas vantacom a criação da imprensa em 1439, no Ocidente e, atualmente, com o surgimento dos gens para o desenvolvimento e manutenção do
computadores, temos o tratamento automático sistema capitalista. A tecnologia fez com que
a distância não fosse mais um obstáculo para
(VALENTE, 1999).
a expansão do capitalismo, permitindo um auLeite et al (2005) lembram que, na década mento na produção e minimização dos custos:
de 1950, o início das operações com compuA tecnologia favoreceu e tornou-se indispentadores assinalaram o início da denominada revolução tecnológica e de sua principal caracte- sável para o processo de globalização, que
rística que foi provocar rápidas mudanças nos apresenta características como: produção em
massa em ritmo crescente; segmentação do
instrumentos de comunicação e trabalho.
processo produtivo, tornando possível a internaDe acordo com Takahashi (2000), no final da cionalização; controle do processo a distância
década de 1960, quando ocorreu a primeira de (produção, vendas, finanças, rendimento, etc.);
uma série de conferências das Nações Unidas rapidez e eficiência no transporte de grandes
sobre Informática, as Tecnologias da Informa- volumes de mercadorias; homogeneização de
ção e Comunicação (TICs) foram consideradas produtos, hábitos de consumo, vendas, sistepropulsoras de desenvolvimento econômico e ma financeiro, etc. (LEITE, et al, 2005, p. 39).
social. Ao longo da década de 1970 e 1980,
diversos países, inclusive o Brasil, “conceberam planos nacionais de capacitação tecnológica e de produção doméstica de bens e serviços em informática como ‘potenciais atalhos’
rumo ao desenvolvimento” (TAKAHASHI, 2000,
p. 48). Na década de 1990, surge uma grande
valorização das TICs.

Segundo Wurman (1989 apud LEITE et al,
2005), culturalmente, o momento em que estamos vivendo significa pluralidade de ideias,
que assumem a mesma rapidez da substituição e mudança das tecnologias.
As transformações técnicas, econômicas e
culturais exigem novas formas de perceber e
compreender o mundo: “o local é reinterpreta348
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do à luz do global”, modificam-se os modos de
aprender das novas gerações, bem como suas
representações e relações com a instituição
escolar (BELLONI, 2002).

mitada no que se refere ao papel da educação
na sociedade da informação, priorizando, por
exemplo, a capacitação tecnológica em detrimento de aspectos mais relevantes.

A mudança na forma de produção, que passa a ser mais especializada, o crescimento do
mercado em escala global, o aumento da força
das corporações, o crescimento da necessidade de pensar o futuro apesar de não se ter garantias de como ele será, levam à necessidade
de novas formas de pensar e “se fazer educação na escola e fora dela” (YOUNG, 1995
apud LEITE et al, 2005, p. 39).

Embora o autor alerta que não deve haver
uma preocupação somente com a capacitação
para o uso da tecnologia, mas também com
objetivos mais globais que a educação deve
conquistar, como por exemplo, de preparar o
indivíduo para tomar decisões fundamentadas
no seu conhecimento, percebe-se que a sua
concepção de educar volta-se para a importância de se formar indivíduos que sejam capazes de atender as necessidades do mercado
de trabalho e à lógica do sistema capitalista
de produção. Aliás, vale lembrar que a escola,
desde o seu nascimento, sempre teve seus objetivos direcionados aos interesses do sistema
econômico vigente.

Em uma sociedade que valoriza a informação,
a educação é vista como um elemento importante. Há a crença de que o desenvolvimento
econômico e social está atrelado ao desenvolvimento educacional. Conforme Takahashi
(2000), grande parte das diferenças entre pessoas, organizações, regiões e países existem
Segundo Lévy (1997), a escola surgiu a parem função da desigualdade de oportunidades tir de interesses do sistema sócio-econômico
no que se refere ao desenvolvimento da capa- para preparar as pessoas para o trabalho:
cidade de aprender e utilizar inovações.
Desde um certo momento de desenvolvimenEntretanto, ele salienta que educar em uma to do capitalismo, as necessidades deste em
sociedade de informação vai muito além de termos de mão de obra foram o fator mais potreinar as pessoas para utilizarem-se das tecno- deroso a influir nas mudanças ocorridas no
logias de informação e comunicação; significa sistema escolar em seu conjunto e entre as
possibilitar aos indivíduos adquirir competên- quatro paredes da escola (LÉVY, 1997, p. 57).
cias para atuarem efetivamente na produção de
bens e serviços, tomarem decisões baseadas
A ciência e o desenvolvimento tecnológico
no conhecimento, utilizar com fluência os no- conquistam nas sociedades contemporâneas
vos meios e instrumentos em seu trabalho, fa- um alto nível de autonomia relevante, tornanzer uso criativo dos mesmos. Significa também do-se as principais forças produtivas do atual
“formar os indivíduos para ‘aprender a apren- estágio do capitalismo (BELLONI, 2002).
der’, de modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua e acelerada transforO uso de recursos técnicos avançados na
mação da base tecnológica” (TAKAHASHI, op. área de educação (TICs) compõe um fenômecit., p. 45).
no social que vai além do âmbito da educação
propriamente dita, visto que a inserção das tecDe acordo com o autor acima, o fascínio que nologias na educação não deixa de estar asas novas tecnologias exercem sobre todos (for- sociada ao papel da ciência e da técnica nas
muladores de políticas, implementadores de sociedades industriais modernas (BELLONI,
infraestrutura e aplicações de tecnologias de 2002).
informação e comunicação, usuários de todas
as classes e idades) pode levar a uma visão li349
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o autor (2002) afirma a necessidade de uma
reviravolta nas metodologias de ensino para
promover uma educação de qualidade, que,
em sua opinião, corresponde a uma educação
que seja capaz de atender as necessidades
da sociedade atual. Não é suficiente transmitir
informações, é necessário fazer com que os
alunos sejam capazes de aprender de forma
contínua.

mas de organização do trabalho, o “processo
de socialização”. Conforme a autora:

A esses não é dado nem o acesso à informática, quanto mais a possibilidade de ocupações
criativas. O acesso a informações de qualidade
é limitado àqueles que podem pagar por ele.O
que diferencia, na opinião de Belloni (2002),
uma sociedade de outra em diferentes momentos históricos são as instituições sociais, as for-

A correta apropriação de meios é fator considerável em relação à construção de conhecimento e principalmente em relação às adequadas seleções e utilizações direcionadas ao
processo ensino-aprendizagem (PIMENTEL,
2010).

Tecnologia e pedagogia, entendida enquanto
processos sociais, sempre andaram de mãos
dadas: o processo de socialização das novas
gerações inclui necessária e logicamente a percepção dos jovens indivíduos para o uso dos
meios técnicos disponíveis na sociedade, seja
o arado, seja o computador (BELLONI, 2002,
O discurso presente nesse contexto é o de p. 118).
que, em uma sociedade em que a informação
circula em altas velocidades provocando transAs inovações tecnológicas e suas aplicações
formações constantes nas relações de traba- dependem de muitos fatores e interações enlho, não há mais espaço para aqueles que co- tre sociedade e tecnologia. Não é a tecnologia
locarem um “ponto final” em sua formação, isto que transforma as formas de ação material da
é, não se conscientizarem que a aprendizagem sociedade, mas a sua apropriação com diferené contínua.
tes objetivos, em diferentes tipos de aplicações
e usos, produzindo, mais inovações (VALENTE,
Para Belloni (2002), na era da informação, 1999).
mais importante que dominar o conteúdo é
dominar o processo de ensino-aprendizagem,
Consoante Moran (2005, p. 59), “A tecnoloporque cada vez mais haverá necessidade de gia não determina a sociedade, mas novas foreducação permanente, explorando as possibili- mas sociais podem surgir em consequência de
dades promovidas pelas tecnologias.
transformações tecnológicas, da iniciativa empreendedora e do seu uso/aplicação criativo”.
Leite et al (2005) ressalta que os educadores
precisam promover em suas salas de aula disTRANSFORMAÇÃO DA AÇÃO
cussões sobre os impactos que esta revolução
EDUCACIONAL
técnico-industrial está trazendo e trará para a
vida de cada um de nós e sobre o coletivo.
Tecnologias, internet e computadores são
Para o autor, não se deve aceitar a previsão meios de comunicação, informativos e veiculaotimista de Schaff de que a “educação contí- dores de expressão individual e ou coletiva. É
nua há de ser um dos métodos (talvez o prin- com base nesta expressão, que os educadores
cipal) capazes de garantir ocupações criativas deveriam considerar estes mesmos mecanisàs pessoas estruturalmente desempregadas” mos como fatores geradores de uma iminente
(apud PERROTTI, 1998, p. 82), pelo menos transformação das relações humanas em suas
não no Brasil, onde que aos menos favoreci- diferentes nuances, quer sejam psicológicas,
dos são oferecidas escolas com um ensino de sociais, econômicas, bem como nas relações
baixa qualidade.
educacionais.
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Para Pontes (2008) afirma que o enriquecimento das aulas se faz possível com o auxílio
de ferramentas do mundo tecnológico, mas é
interessante mostrar no princípio, formas de interação com a arte e entretenimento, tais como:
filmes, fotografia e a ciberarte.
Diante dessas afirmações, permite-se moldar a definição que os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) sugerem sobre a abordagem ampliada em relação ao ensino de Arte
na escola, começando pela mudança da
terminologia Artes Plásticas para o termo abrangente Artes Visuais, que vai
além das diferentes linguagens das
artes plásticas (pintura, escultura, gravura e desenho), enquadrando todas
as formas de expressão artística (fotografia, cinema, cinema de animação, vídeo-arte, computação gráfica),
(BRASIL, 1997).
Assim, as Artes Visuais abordam
obras de museus e galerias de arte,
passando pela estética do cotidiano
(filmes, outdoors, espaço urbano, entre
outros), possibilitando o desenvolvimento intelectual, social, cultural e estético a
partir de avanços tecnológicos mais recentes.

risco de ser omissa na formação desses educandos, permitindo a existência de consumidores desses meios, sem reflexão, e sem saber o
que fazer com tanta informação que recebem.
Guattari (2002) nos traz uma importante contribuição no sentido de ampliar o olhar para o
fato de que a proposta produz uma modificação
nos modos de fazer, e esse é um fato incorporado às outras áreas, portanto, não circunscrito
à disciplina de Artes. Alerta válido para que a
educação como um todo volte objetivos para
proporcionar a participação, a valorização
e o comprometimento com interesses
coletivos; o que significa a corporificação do conhecimento como rede.
Assim, desenha-se o ambiente coletivo como fator facilitador de aprendizagens, mas cabe à escola e por
consequência à Educação encarar
também a informatização e o uso de
tecnologias de forma a conduzir o processo de não massificação do conhecimento.
Correntes contrárias ao aparelhamento tecnológico da escola apontam que o
período atual é opressivo e de banalidade
midiática, produzindo pensamentos iguais,
semelhantes e copiados. Parece que o caminho anti-massificação passa caracteristicamente pela re-apropriação e re-singularização
da utilização da tecnologia; pela construção
coletiva do conhecimento; pela aprendizagem
colaborativa e pela horizontalidade viabilizando
exercícios.

Para Gentili (2020), ignorar a presença de
tecnologias, meios eletrônicos e da informática
na cultura da humanidade, seria como direcionar ao fracasso qualquer instituição que assim
se posiciona. A escola deve-se preocupar em
como se preparar para utilizar mídias e tecnologias como ferramenta de ensino, até porque
Costa (2020), ao investigar o ambiente infornosso alvo, os educandos, encontram-se cada matizado e sua relação com a promoção de
vez mais precocemente e mais demoradamen- cultura, cita que a ação pedagógica efetiva
te em contato com elas.
passa por considerar as tecnologias como fator de contribuição facilitadora do processo de
Para este aluno, torna-se importante o con- ensino aprendizagem, afastando-se da simples
tato com demandas que envolvam a mídia e a replicação de fenômenos e resultados.
preparação da realidade, o que o mundo virtual
prioriza, chegando a desenvolver a criticidade
com relação ao seu olhar e sua própria abordagem. Se a escola não se modernizar corre o
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TRANSFORMANDO A AULA DE ARTE
A proposta aponta para o uso de tecnologia nas
aulas de Artes Visuais para encontrar novas formas sedutoras de interação com curiosidade aos
objetos de ensino. Como o ensino das artes na forma de instrumento de ensino traz bons resultados,
nada melhor do que aplicar relações invertidas no
sentido de proporcionar também o ensino das artes pela incursão virtual.
Com uma imensa carga informacional, jovens
educandos sofrem da falta de organização destas
informações, mas com a mediação do educador,
trabalhando e focado para que este conhecimento
seja processado devidamente, avançamos na proposta de uma apreensão do que se vê na sala de
aula. Na prática, a descrição simples e comprometida de um quadro pode desprender todo o tipo de
análise, não só das artes, mas multidisciplinarmente provoca um passeio cultural que desencadeará
conhecimentos e saberes variados.
Segundo Pontes (2008), visitas virtuais ou reais a
museus, galerias e exposições levam o educando
a extrapolar em relação ao conhecimento, o que
continuamente pode ser uma forma que desperte
anseios para conhecer, saber e experimentar.

(2020) e Braida (2020) acrescentam que a interatividade como relação recíproca entre usuários
e interfaces computacionais inteligentes, suscitada
pelo artista, permite uma comunicação criadora
fundada nos princípios da sinergia, colaboração
construtiva, crítica e inovadora, ou seja, a arte das
telecomunicações, a telepresença e mundos virtuais partilhados, a criação compartilhada, a arte
em rede problematizam os câmbios socioculturais
relacionados com o progresso tecnológico.
Assim, podemos também falar da cibercultura
dentro da arte digital, a nova dinâmica técnico-social que instaura assim, não uma novidade, mas
uma radicalidade: uma estrutura midiática ímpar
na história da humanidade onde, pela primeira vez,
qualquer indivíduo pode, a priori, emitir e receber
informação em tempo real, sob diversos formatos
e modulações, para qualquer lugar do planeta podendo alterar, adicionar e colaborar com pedaços
de informação criados por outros (LEMOS, 2020).
Costa (2020) afirma que o ciberespaço, conjuntamente com as demais tecnologias típicas da
contemporaneidade, tem contribuído para repensar a arte contemporânea, na medida em que novas práticas artísticas são desenvolvidas e novos
territórios estabelecidos, o ciberespaço possibilita
a existência, o alcance, a reprodutibilidade e a superação de barreiras tradicionais. Lèvy (1999) reforça argumentando que o ciberespaço favorece
as conexões, as condições e sinergias entre as inteligências individuais, os indivíduos ou os grupos
podem orientar-se mutuamente numa paisagem
virtual, onde se incita a diversidade dos módulos
cognitivos comuns ou mutuamente compatíveis.

Biazus, Amador e Oliveira (2020) contribuem
nas questões relativas aos processos cognitivos e
subjetivos relacionados com a criação e a invenção em interação com as mídias digitais. Entendidos os processos envolvidos na criação em arte/
educação, este movimento gerador provocado
pela visão do sujeito que se depara com a tecnologia digital - em ambiente virtual ou interativo com
Palomares (2020) nos diz que o sistema de mauma câmera digital - faz surgir o questionamento
da nova relação do educando com sua sabedoria terialização da obra de arte e seus contextos em
conhecida e o fato presenciado junto ao aparato espaços chamados museus, mudou totalmente
de sentido. O espaço tornou-se imaterial e de fátecnológico.
cil acesso a todas as pessoas que possuem um
Do diálogo entre as linguagens, surge o apro- computador. A interação entre o espectador e a
fundamento e aperfeiçoamento de dinâmicas de obra de arte em este meio mudou.
composição e avaliação da imagem a partir de
Finalizando esse item, Braida (2020) salienta
sua própria necessidade de expressão.
que na contemporaneidade as artes têm passado por um verdadeiro processo de desmaterialiINTERATIVIDADE E ARTE
zação e consequente virtualização, sendo que já
não são poucos os artistas que substituíram seus
De acordo com Marcos et al. (2020) os conceitos materiais, ferramentas e ateliês, por computadores
de interface, interatividade e conectividade formam geralmente ligados a internet e todos seus recuro triângulo fundamental que abarca o contexto da sos envolvidos.
Internet e como suas implicações a diversos níveis
traça o que podemos entender por net art. Plaza
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ficou claro que, nos dias de hoje, é irrefutável o papel fundamental que as TICs desempenham na agilização transversal dos processos em toda a atividade humana. Nesse sentido, a
integração das tecnologias vem abrir horizontes ilimitados de aplicação aos domínios da arte,
que apelam para os vários sentidos do criador e o utilizador-consumidor. Desta forma, podemos
afirmar que as tecnologias e a arte são cada vez mais duas componentes indissociáveis de um
todo ao qual ousamos nomear de arte digital.
O computador, por seu caráter híbrido e de multimídia, pela capacidade de reunir em si som,
imagem e vídeo, e especialmente, se ligar a outros computadores, encontrou uma grande aceitação na sociedade e têm proposto novos hábitos. Sendo assim, o campo das artes não permaneceu imune; quando os novos equipamentos e meios de comunicação passaram a fazer parte
do universo humano, os artistas apropriam-se deles, seja como ferramentas de concepção ou
apresentação de seus trabalhos.
Essas alterações no modo como a arte é hoje concebida e fruída foram possíveis com o avanço da tecnologia e em particular com a generalização dos computadores pelo público, fato que
obrigou ao seu aperfeiçoamento no sentido do utilizador, ou seja, com vistas a uma interação
mais amigável, acessibilidade, funcionalidade e encanto tecnológico.
Constata-se então, que arte e tecnologia sempre estiveram juntas e todas as manifestações
artísticas sofreram e sofrem influência das tecnologias já existentes e das novas tecnologias que
foram surgindo ao longo dos anos. Podemos concluir, que essa influência da tecnologia trouxe
para arte uma grande revolução em termos de modernidade e progresso. Os artistas envolvidos
com as questões tecnológicas passam, então, a buscar novas propostas visuais. É preciso que
estas propostas supram e expressem as mudanças de pensamento que vêm acontecendo no
mundo estético e, principalmente, no espírito desta nova era.
Dentro desse contexto, não podemos deixar de olhar para as transformações ocorridas no
mundo, decorrentes do universo digital com suas ferramentas e suas possibilidades ampliadas
de criação, que são oferecidas principalmente pela rede mundial. Se não tomarmos uma atitude
referente a essas mudanças, ficará muito difícil acompanhar a evolução do novo mundo, de onde
emerge a arte tecnológica.
Incluir tecnologias na sala de aula propicia uma alteração no modo de relacionamento social
da escola e, particularmente, em relação às Artes Visuais, este complemento torna-se multiplicativo de estímulos.É correto afirmar que estas tecnologias lançadas ao auxílio das artes geram
outras formas de respostas, complementadas com aumento de potencialidades, juntando-se
à substancial mudança comportamental, acarretando transformações positivas da perspectiva
humanista.
Como fatores colaborativos, verifica-se atualmente que muitas escolas têm laboratórios de
informática. Considerando ainda que os educandos dedicam especial atenção e curiosidade
ao mundo virtual e sua familiaridade com essas mídias é evidente, torna-se necessário que os
professores de Artes abram os olhos para essa realidade apresentada. A comunhão destes e demais fatores culminam positivamente para uma maior repercussão do ensino das Artes Visuais.
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Por fim, o experimento da expressão artística, ou seja, a construção do educando a partir de
materiais e experiências que adquiram significado dentro e um contexto, poderá despertar um
conjunto de habilidades e competências que propiciarão uma relação mais íntima e crítica com
o fazer artístico.
Sugere-se que as aulas e componentes curriculares sejam pensados, bem estruturados e que
apresentem objetivos pré-estabelecidos em termos de ação e desempenho dos educandos,
com completa definição de pré-requisitos claros para que ele apresente uma transformação
positiva em seu rendimento.
As propostas de inclusão de tecnologias nas aulas de artes acrescentam aos educandos um
novo olhar, sendo levados a conhecer novas formas de tecnologia e de informação, produzindo
mudanças significativas na aprendizagem e no ensino das Artes Visuais. Aulas dinâmicas e criativas transformam educandos em seres mais preparados e conhecedores da área tecnológica.
As primeiras leituras de mundo de uma criança são feitas através de imagens, que, muitas
vezes, falam mais do que as palavras. No contexto atual, onde a imagem tem uma importância
cotidiana, é necessário capacitar o educando para que ele saiba ver, analisar, criar e recriar
imagens, sendo que a disponibilização das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem
contribui de forma positiva nesse processo criativo, ampliando possibilidades locais e globais.
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O INTÉRPRETE DE LIBRAS NO
CONTEXTO ESCOLAR

RESUMO: O objetivo deste artigo é buscar entender os meios e materiais necessários para que
a educação siga por caminhos prazerosos e eficientes se faz necessário desde os primórdios,
porém entender o que temos na diversidade educacional e quais meios plausíveis de oportunizar a equidade mediante essa diversidade é o que traremos no trabalho dos intérpretes no
contexto escolar.
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INTRODUÇÃO

E

sta pesquisa trouxe um maior conhecimento através do estudo bibliográfico existente em
torno da educação inclusiva, buscando na teoria subsídios para os gestores refletirem
sobre a sua importância frente a esta temática e o grande desafio que está se enfrentado. Os estudos foram desenvolvidos com base na pesquisa bibliográfica, pois esta é construída
a partir do material já elaborado, constituído,principalmente de livros e artigos científicos.
Segundo Gil (1999) a pesquisa caracterizou-se por um estudo exploratório, sendo que a pesquisa exploratória é um trabalho que envolve o levantamento bibliográfico, dessa forma este tipo
de estudo visa proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto,
visando proporcionar uma visão geral de um determinado fato.Assim a pesquisa bibliográfica baseou-se nos seguintes autores: Sage (1999), Aranha (2000), Sant’ana (2005), Alarcão (2001),
Antunes (2008), Beyer (2006), Rodrigues (2001) dentre outro.
Configura o objetivo de, refletir sobre a educação inclusiva, no que se refere ao papel do gestor, aos desafios e as perspectivas em destaque neste campo de atuação e estudo. A justificativa
pela escolha do tema dá-se devido à escassez de trabalhos relacionados nesta área, e por ser
um tema de grande importância no cenário educacional atual. Para Tezani (2005) a escola regular vem recebendo alunos com deficiência, diante dessa situação, algumas questões emergem
principalmente com relação à gestão escolar e a educação inclusiva, bem como as orientações
dos documentos oficiais.
Sabemos que educação inclusiva é um dos novos desafios impostos à gestão escolar, em face
das novas demandas que a escola enfrenta, no contexto de uma sociedade que se democratiza
e se transforma. A formação e/ou a preparação do profissional da educação nesse contexto deve
ser, portanto, repensada com bases nas novas realidades e exigências da contemporaneidade.
Quando nos deparamos com alunos com algum tipo de necessidade particular, além do conhecimento, nos professores nos vemos em um grande dilema, e não adianta esbravejar dizer
que não consegue, não tem formação entre outras desculpas. Esse aluno é nosso e precisa de
nós durante aquele ano letivo.
A maioria dos professores quando recebem ou se deparam com dificuldades tendem a reclamar, buscar meios de não ter aquela característica dentro de sala de aula e isso é natural, pois
o novo geralmente causa espanto, susto, inquietação. Mas o que vemos após a negação é simplesmente uma garra enorme para manter aquele aluno em sala, fazer aquele menino aprender
e se desenvolver da melhor forma possível.
Os professores se empenham com tanto afinco, buscam cursos, muitas das vezes custeados
por eles mesmo, abrangem a família, muda o olhar da comunidade escolar, da família, e dela
mesma, ela move céus e terras para que aquele aluno seja inserido, respeitado, valorizado no
meio escolar.
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Esse profissional que outrora negava irá se desdobrar e irá mudar paradigmas e pontos de
visto de muitas pessoas da escola e fora dela pelo seu aluno. Norteada por esse pressuposto
busquei através de pesquisa científica encontrar meios que auxiliasse no melhor caminho a ser
seguido para contemplar a diversidade que me deparei e nos deparamos e graças a esses desafios aprendemos mais a cada dia.
Sabemos que a legislação respalda o atendimento desses alunos na rede regular de ensino e isso é algo que garantirá a inserção dele no meio social, com diversidade e respeito. Os
coordenadores e todo corpo gestor da escola deverá cooperar para o pleno desenvolvimento
e atendimento desses alunos e bem como a formação que será oferecida pela coordenação
pedagógica.
Através deste estudo, busquei compreender o papel do gestor no processo de inclusão, entendendo que é peça fundamental no ambiente escolar quanto ao atendimento a todos, independentemente de qualquer diferença.
Para que essa realidade tão esperada aconteça de fato o gestor deve realizar seu trabalho
pautado em uma gestão democrática, onde todos os envolvidos no processo ensino aprendizagem realizem um trabalho integrado objetivando a transformação da escola: sendo ambiente de
estudo, mas também um lugar onde todos compreendam as necessidades específicas de cada
um, tendo “empatia”, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro.
Contudo trago algumas observamos da prática associada à pesquisa científica baseada em
autores para fomentar a ideia é melhorar a praxe na diversidade escolar, juntamente com a legislação que rege nosso trabalho diário.
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LEGISLAÇÃO E BREVE HISTÓRICO
O compromisso de ensinar os conteúdos
curriculares fica com os professores ouvintes,
na maioria das escolas públicas ou privadas,
que atendem os surdos matriculados no ensino regular.

A visão médico-educacional continua quando diagnosticada pelo médico a perda auditiva
e indicando a utilização do aparelho auditivo,
como forma de sanar aquele déficit ou aquela
limitação em ouvir sons ambientais e da fala,
buscando a cura de seu mal.
Sendo assim, ele poderá ser semelhante aos
ouvintes ao utilizar o aparelho de amplificação
sonora indicado, pois por meio do aparelho
sua audição e fala voltará ao normal. Esta sistemática desconsidera e desrespeita a identidade da pessoa surda, sua subjetividade, seus
sentimentos e emoções de pertencer a uma
cultura e comunidade diferente sem ser deficiente (SKLIAR, 1997):

Na formação ou no decorrer da carreira docente desses professores ouvintes, ainda não
eram oferecidos cursos preparatórios de comunicação em sinais (Libras), portanto os mesmos desconheciam as especificidades linguísticas e culturais da comunidade surda. Mesmo
hoje, quando os cursos são oferecidos pelos
órgãos públicos estaduais e municipais ficam
limitados, como previsto, ao ensino de LIBRAS
[...] a língua de sinais não se configura plee não comportam discussões sobre o planejamento pedagógico adequado às especificida- namente como uma das marcas de sua identidade e, de outro lado, ela não é dominada
des dos alunos surdos.
o suficiente, fazendo com que as dificuldades
Segundo Góes (2002, p. 42-43) a falta de co- de compreensão e negociação levem a um remunicação e de interação sobre conhecimen- conhecimento de si como participante pouco
tos e experiências “[...] consome os esforços capaz de acontecimentos dialógicos (SKLIAR,
de interlocução, para instituir-se, ou constituir- 1997).
-se ela própria, de maneira que a elaboração
A língua de sinais pode ser mesclada por váde conhecimentos pretendida (pela intencionalidade pedagógica) realiza-se de forma muito rios recursos gestuais o que dificulta o domínio
e o intercâmbio formal, ficando distorcida por
limitada quando (a duras penas) se realiza”.
um português sinalizado. Essa construção diAlém disso, quando essa capacitação docen- ficulta a interlocução entre o professor ouvinte
te ocorre, seu programa ainda é estabelecido e o aluno surdo, pois requer um intenso esdentro de uma visão ouvintista, em consonân- forço na busca de estratégias de compreencia com o currículo prescrito, resultando em são comunicativa que limitam a obtenção de
uma sistemática médico-educacional (SKLIAR, resultados positivos para a construção de conhecimentos nas diversas áreas do currículo
1999).
(SKLIAR, 1997).
Com a representação social de “doente e
Considerando essas dificuldades de comuniincapaz”, o surdo passa a ter o seu “status”
(SKLIAR, 1999) diminuído e sem qualquer po- cação entre ouvintes e surdos na escola, várias
der, por ser minoria em um espaço ouvinte e problemáticas podem ser ressaltadas nesses
receber o rótulo de problemas de saúde men- espaços institucionais envolvidos na educação
tal, justificado pela ausência de audição e pela de surdos, como discutido a seguir. Ao ser ennecessidade de utilizar uma língua própria, que caminhado à Escola Especial, após diagnóstico e protetização, caberá à gestão pedagógica
é a língua de sinais.
da escola, ouvintes, decidir qual turma o alunos surdo deve frequentar, em qual faixa etária
e com que professor (SKLIAR, 1997).
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Essas decisões, em geral, levam em consideração apenas o seu tipo de perda, sem uma
avaliação de seus saberes e que tenha a participação ou mediação de um educador e/ou intérprete de LIBRAS, para evitar descaracterizar
seus conhecimentos alegando não saberem se
comunicar com esse aluno e desconhecerem
a utilização da língua de sinais.

rantindo-lhe autonomia diante das circunstâncias às quais está exposto, na sua vida individual e social (PEDROSO, 2001, p. 25).
A sistemática de elaboração e aplicação de
um currículo voltado para o aluno ouvinte ocorre, principalmente, pelo não reconhecimento
do sujeito surdo. Não basta reconhecer sua
língua, mas é necessário também considerar
a sua essência que contempla: identidade, cultura, hábitos e comunidade. A condição de não
convivência com o outro e a falta de domínio
da língua de sinais são sinalizados por Góes
(2000, p. 42) quando relata:

Para Goldfeld (1997, p. 40) é necessário ao
surdo adquirir a língua de sinais e a língua oficial de seu país, mas somente na modalidade
escrita e não oral. Essa pesquisadora afirma
ainda que deva ocorrer “[...] esta aquisição,
preferencialmente, através do convívio da criança surda com outros surdos mais velhos, que
Para o surdo os fatores de diluição dos sinais
dominem a língua de sinais”.
numa gestalt de realizações lingüísticas e o
seu envolvimento com as dificuldades, afetam
Ainda na visão de Goldfeld (1997, p. 41) “[...] a significação de si, pois de um lado a língua
a língua de sinais seria a única língua que o de sinais não se configura plenamente como
surdo poderia dominar plenamente e que ser- uma das marcas de sua identidade e de outro
viria para todas as suas necessidades de co- lado, ela não é dominada o suficiente fazenmunicação e cognitivas, isto é, comunicação e do com que as dificuldades de compreensão
organização do pensamento”.
e negociação levem a um reconhecimento de
si como participante pouco capaz de aconteciA presença de um surdo competente na mentos dialógicos (GÓES, 2000, p. 42).
construção do currículo permitiria considerar
as suas diferenças culturais, de identidade e
Mesmo não generalizando, os docentes oulíngua, evitando apenas “reformular” aquele vintes e as escolas, não podem ignorar a exisconstruído no perfil do aluno ouvinte cujo aces- tência de diferentes graus de capacitações,
so se dá por meio da língua oral e que resulta idades e outras características desse aluno
no fracasso escolar do aluno surdo. Sob es- surdo, caso contrário, acabam por compromesas condições educacionais o aluno surdo não ter a inserção e divulgação da língua e sua neestá incluído nesse currículo e, muito menos, cessidade no âmbito escolar, o que implicaria
nessa escola. O currículo deve ser construído em uma resistência focada primeiramente no
e/ou reelaborado considerando as especifici- aprendizado de outra língua (GÓES, 2000, p.
dades do aluno surdo.
42).
A esse respeito, em sua dissertação, PedroPara o autor (2000), a superação dessas diso (2001, p. 25) afirma que:
ficuldades acarretaria a desconstrução e construção de paradigmas, ainda não aceitos por
A construção de um currículo para surdos, muitos docentes por estarem enraizados em
que contemple as suas necessidades, a sua culturas tradicionais e preconceituosas, prinforma de comunicação e a sua cultura, é es- cipalmente quando se pensa que o diferente
sencial na busca de um modelo de ensino deva ser excluído e segregado da sociedade
apropriado para esses alunos, com qualidade, hegemônica e majoritária a qual pertence, com
de fato, e capaz de promover a sua educação, a justificativa de que receberia um tratamento
na plenitude, ou seja, formá-lo e informá-lo, ga- específico para surdos.
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O desconhecimento e dificuldades dos docentes em aprender a língua de sinais, podem
sugerir atitudes discriminatórias de uma maioria
lingüística. Segundo Skliar (1999), os gestores e
professores não conseguem visualizar a necessidade e importância da utilização da língua de
sinais dentro da escola e da sala de aula, pois o
aprendizado dessa nova língua é solicitado por
uma minoria que, para eles, nem conhece a si
mesmo. Nesse caso, por que ocupar seu tempo
livre para aprender e aprimorar outra língua?
Não sabem quando e onde vão precisar usar
essa nova forma de comunicação; onde buscar
formação adequada e como dispor de tempo.
Skliar (1999, p. 20) declara também que “talvez
se espere que os professores aprendam a usar
sinais em seu tempo livre, fora do horário escolar. Geralmente, esperar-se-á que eles aprendam sinais como indivíduos em situações que
estão separados da escola e/ou sala de aula”.
O autor sugere ainda que o ensino da língua
de sinais, não ocorra fora da escola, em horário livre dos professores, mas dentro da rotina
da escola, com todos os funcionários. É preciso
que a LIBRAS tenha espaço para ser aprendida
e divulgada, pois é dentro da escola que estão
inseridos os sujeitos da ação pedagógica e social, sejam eles surdos ou ouvintes.
Se a escola e seus agentes educacionais não
repensarem a construção e adequação do currículo para a real inclusão do aluno surdo no ensino regular, seguindo os ideais de participação
e mudança, o fracasso desse aluno será grande
e permanente, principalmente quando alcançar
um determinado grau de escolaridade e perceber que está sozinho e isolado dentro da sala de
aula e da escola (PEDROSO, 2001).
Portanto, a construção adequada de um currículo pensado e organizado para atender as necessidades e dificuldades do aluno surdo; com
a participação de seus representantes, como
intérprete de LIBRAS, e o aprendizado da língua
de sinais por todos os agentes da escola; é de
suma importância para proporcionar a ele, aluno
surdo, a sua participação efetiva e qualitativa na
“educação para todos” segundo a LDB (BRASIL, 1996) e vivenciar a verdadeira inclusão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reconhecer o real significado de desenvolvimento discente, respeitar as diferenças, favorecer
a inclusão de maneira significativa, contribuir para o desenvolvimento é permitir que os acessos
à Educação sejam atingidos, desenvolvendo a cidadania e garantindo a todos os indivíduos a
autonomia necessária para desenvolver-se a contento.
O primeiro passo então está em observar as necessidades, e entender que a diferença nada
mais é do que um novo caminho para que o próprio professor relacione-se com suas dificuldades, contribuindo para o desenvolvimento do outro.
Conversar com os familiares e trazer eles para próximo visando o atendimento não apenas
dos alunos, mas também favorecer os família na busca por direitos e caminhos para através de
políticas públicas melhorar o trajeto de vida social deles. Deve-se considerar, no entanto que
para esta construção ser significativa, o professor deve servir como orientador, para o grupo,
mas não como detentor do saber, mas sim como mediador, dos interesses para a construção do
bem comum, dividindo as responsabilidades, não rotulando respeitando as diferenças, dividindo
atenção igual para todos, ouvindo todas as opiniões e desenvolvendo regras coletivas, que favoreçam ao andamento das aulas e o ensino equitativo.
O professor tem duas alternativas, para reconhecer a realidade do seu trabalho, deve-se conscientizar-se desta realidade, procurando transformá-la aceitando o aluno que se tem, e acreditando na mudança do outro. Ter claro que todos são capazes de aprender.
Este deve ser firme não rígido ao extremo, nem se mostrar perdido, inseguro, deve também
ter convicção do que está levando para os alunos, oferecendo fatos importantes e significativos
para os alunos, auto valorizando-se, preocupar-se com o programa, pesquisando, trocando experiências, seu trabalho será árduo porém será prazeroso ao visualizar o resultado final.
É importante também ter respeito para com os alunos, respeito é fundamental, um relacionamento franco, pautado no diálogo é importante para a construção humana. Deve se ter um bom
relacionamento, o professor não deve esta distante dos alunos, deve agir como em processo de
aprendizagem também e não detentor de todo saber.
O professor deve manter uma proposta adequada de trabalho onde o aluno seja levado a desenvolver seu aprendizado de forma adequada e interessante, fazendo a diferença, com base no
que se ensina. Ser artista, protagonizar o aluno para o desenvolvimento do conhecimento. Deve
manter uma proposta adequada de trabalho onde o aluno seja levado a desenvolver seu aprendizado de forma adequada e interessante, fazendo a diferença, com base no que se ensina.
Entende-se então que atrelar a nota ao que se faz é abusar de poder, é preciso conscientizar o
aluno que seu conhecimento não tem preço e que se estuda para obter conhecimento que não
tem preço, e que este é um bem único e precioso tendo que ser valorizado por quem o recebe,
não sendo possível trocá-lo por notas.
O fortalecimento do grupo através do respeito mútuo fortalece a equipe, fazendo com que o
professor perceba que ele não está só, e a verbalização do nós, faz com que todos se sintam um
só, responsáveis pela resolução do problema arrancando o professor do anonimato e levando-o
ao sucesso esperado.
Precisamos ver nosso trabalho como o local onde construímos todas as relações que teremos
fora da escola, ela é o início, mas não o fim de nossa caminhada e o professor é o ator principal
deste filme chamado construção, merecendo ser muito bem tratado e preservado nestes longos
anos de carreira, pois todos, com sucesso ou não passaram pela escola em alguma fase de
suas vidas.
E devemos nos valorizar quanto profissionais, buscando nos fortalecer nos unindo em prol de
valorização profissional, pois temos uma fundamental importância para a sociedade, é através
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da educação que mudamos a realidade da nação, o futuro de um país democrático e de primeiro mundo pois passa pela educação, um povo que sabe reivindicar seus direitos, sabe seus
deveres e ter coerência em sua vivência em meio a sociedade, a família reafirma, revalida o que
trabalhamos dentro da escola, pois na escola o aluno aprende diversos fatores que irá auxiliá-lo
no decorrer da sua vida e a família quando assiste esse aluno revalida todas as informações que
estão dentro da realidade da sociedade que busca o melhor para os seus integrantes.
Sage (1999) analisa a relação entre o gestor escolar e a educação inclusiva,reconhece que a
prática dessa educação requer alterações importantes nos sistemas de ensino e nas escolas.
Para o autor, os gestores escolares são essenciais nesse processo, pois lideram e mantêm a
estabilidade do sistema. As mudanças apontadas para a construção da escola inclusiva envolvem vários níveis do sistema administrativo: secretarias de educação, organização das escolas
e procedimentos didáticos em sala de aula. “O papel do diretor é de importância vital em cada
nível, e diferentes níveis de pessoal administrativo estão envolvidos” (ibidem, p. 129).
Neste sentido a inclusão educacional para efetivar-se, além da capacitação docente que é
fundamental, necessita do suporte de uma série de fatores como os mecanismos legais institucionais, políticas pedagógicas, acessibilidade, infra-estrutura e por fim, comprometimento dos
diversos atores sociais.Na inclusão educacional, torna-se necessário o envolvimento de todos os
membros da equipe escolar no planejamento de ações e programas voltados à temática coletivamente para que a inclusão escolar seja efetivada nas escolas.
Essas novas mudanças têm evocado segundo Baptista (2006, p.7), “debates em diferentes
campos disciplinares, exigindo que sejam revistas concepções sobre os sujeitos e sobre as
instituições envolvidas”.E, nessa tarefa não basta atribuir um novo papel a um aluno. É preciso
fornecer-lhe os recursos necessários para pôr em prática suas tentativas, ajudando-o a adquirir
os saberes e as habilidades sem as quais fracassaria.
“É preciso dar-lhe o direito de escrever (a sua história) por si mesmo”. (MEIRIEU, 2002, p.20).
Diante do exposto, torna-se importante fazer os seguintes questionamentos: O que é inclusão?
Quais os desafios encontrados pelos gestores, na inclusão de alunos com necessidades especiais na rede regular de ensino? Quais os caminhos a serem trilhados pelos gestores e professores para que a inclusão aconteça? Quais as implicações da inclusão na formação global do ser
humano? Este assunto tem um caráter inquietante e desafiador, sendo tema de discussões nos
mais variados contextos social, sendo que se espera que a escola inclusiva consiga responder
ao desafio que lhe é colocado e encontre formas de responder eficazmente as necessidades
educativas de uma população cada vez mais heterogênea.
São utilizados como referências para o desenvolvimento deste trabalho os escritos de Sage
(1999), Aranha (2000), Sant’ana (2005), e outros autores que falam sobre o tema tratado. A monografia foi assim organizada: um capítulo falando sobre a exclusão e a inclusão escolar, outro
sobre a história do movimento de inclusão escolar, os desafios da educação inclusiva, caminhos
para uma educação inclusiva, as necessidades especiais, a educação especial e a legislação
e por fim um capítulo abordando o papel do gestor escolar na construção da escola inclusiva.
Em todo o mundo, durante muito tempo, o diferente foi colocado à margem da educação: o
aluno com deficiência, particularmente, era atendido apenas em separado ou então simplesmente excluído do processo educativo, com base em padrões de normalidade [...], (MEC, 2001, p.
5).
Diante dessa realidade, a atenção volta-se para o aluno-problema, com dificuldades de aprendizagem ou de relacionamento e que, por isso mesmo, é rotulado como “mais diferente que os
outros”, incapacitado, indisciplinado e por isso mesmo é tratado com desigualdade.
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Se as escolas assumissem a realidade dos alunos e valorizasse as diferenças individuais,
poderia resolver diminuir a intensidade ou, ainda, evitar que se acentuam as dificuldades enfrentadas por alunos “comuns”, mas portadores de Necessidades de Educação Especial.
Considero que a relação entre esses profissionais merecem atenção, pois a limitação do debate relativo à inclusão aos domínios da educação especial restringe demasiadamente as chances
de produção de novas relações e de uma escola que esteja em maior sintonia com os pressupostos de uma educação inclusiva.
Na escola inclusiva deve-se ter uma equipe especializada com espaços privilegiados à disposição de todos os alunos da escola; uma equipe que também se integra ao corpo docente para
partilhar procedimentos didáticos que se fazem necessários para algumas situações em especial, mas também para aqueles que só tem a ganhar com uma escola de maior qualidade, ou
seja, todos os alunos e que esta escola propicie uma educação que de fato seja a síntese entre o
patrimônio cultural da humanidade, e que o professor tenha condições de tratar os alunos como
seres únicos a serem socializados.
É fundamental que a população possa dizer e olhar o mundo valendo-se de uma linguagem
que contenha a possibilidade de transformação da sociedade injusta e de afirmação de seus
direitos, não sendo veículo de sua subalternização. É necessário perceber que a construção e
o uso da linguagem é um processo permanente de criação e de repetição. Defende-se uma pedagogia que se preocupe com todas as dimensões da pessoa humana e que crie um ambiente
educativo baseado na ação e na participação democrática, na dimensão educativa do trabalho,da cultura e da história de nosso povo.
Acredita-se numa escola que desperte os sonhos de nossa juventude, que cultive a solidariedade, a esperança, o desejo de aprender e ensinar sempre e de transformar o mundo. Entende-se que, para participar da construção desta nova escola, nós educadores e educadoras, precisamos constituir coletivos pedagógicos com clareza política, competências técnicas, valores
humanistas e socialistas. Compreende-se que a educação sozinha não resolve os problemas do
povo, mas é um elemento fundamental nos processos de transformação social da humanidade.
Aprendeu-se que a escola para ser inclusiva é preciso que o gestor atue como o articulador de
todo esse processo, sabendo que na realização deste trabalhos e faz necessário uma diversidade de ações pedagógicas que favoreçam a construção deste espaço.
Outro ponto de grande relevância, é compreender a escola a partir de sua função social para
a transformação dos indivíduos, em relação a convivência harmoniosa na escola e sociedade,
sendo fundamental para o desenvolvimento pleno dos indivíduos.É preciso que todos os gestores tenham consciência de que a escola só será acolhedora a partir de um processo educativo
comprometido com a inclusão,especificamente dos portadores de necessidades educativas especiais, tornando-se uma escola aberta e sua gestão verdadeiramente democrática.
Concluímos que todos devemos buscar meios de auxiliar na transformação de um país desenvolvido, com liberdade de expressão, valorização do próximo, sem preconceito, pois devemos ter as diferenças visando o pleno convívio de
vivências pois isso valoriza nosso olhar a vivência com os diferentes
nos trás novas experiências e expectativas.
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A INFLUÊNCIA DO CONTEXTO SOCIAL
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA - UM EXEMPLO
BRITÂNICO
RESUMO: Os debates e as tendências de publicação sobre “integração versus segregação” para
a minoria das crianças já foram substituídas por uma nova pauta, que se refere aos direitos
humanos e aos tipos de sociedade e de escola que deseja-se para as crianças. Já que inclusão não é alusiva somente às escolas, mas a toda a sociedade. Para tanto, este artigo trará os
contextos sociais da Inglaterra em que ocorre o debate sobre inclusão e, em particular, sobre
a pobreza e os seus efeitos na aprendizagem e no desenvolvimento. A inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas escolas regulares, mas a mudar as escolas para torná-las mais
responsivas às necessidades de todas as crianças; diz respeito a ajudar todos os professores a
aceitarem a responsabilidade quanto à aprendizagem de todas as crianças nas suas escolas e
prepará-los para ensinarem aquelas crianças que estão atual e corrente excluídas das escolas
por qualquer razão. Isto se refere a todas as crianças que não estão beneficiando-se com a escolarização, e não apenas àquelas que são rotuladas com o termo “necessidades educacionais
especiais”. O maior obstáculo para a mudança está dentro de nós mesmos, seja nas atitudes,
seja nos medos. A tendência é a de subestimar pessoas e de supestimar as dificuldades que
podem enfrentar e os desapontamentos que podem experienciar se “falharem”. A inclusão diz
respeito a cada pessoa ser capaz de term oportunidades de escolha e de autodeterminação.
Em educação, isso significa ouvir e valorizar o que a criança tem a dizer, independentemente
de sua idade ou de rótulos. Contudo, a sociedade ainda não se dispos a ouvir as crianças, apesar de legislações tais como o Ato da Criança de 1982 e o Ato Educacional de 1981.
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Formação; Professores; Edu cacao inclusiva; Inglaterra.
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INTRODUÇÃO

Q

uando tempos de escolher escolas, sempre são outras pessoas que sabem o
“que é o melhor para as crianças”. As crianças em cuidados residenciais que
têm tentado relatar abusos contínuos foram ignoradas ou punidas, e algumas delas esperaram durante 20 anos para que as suas histórias fossem aceitas para inquérito
público. Embora existam linhas telefônicas de ajuda e de procedimentos cada vez mais divulgadas, as crianças temem revelar qualquer tipo de abuso, porque conhecem as conseqüências que podem resultar para elas e para suas famílias. Muito foi feito para melhorar
a qualidade de tais serviços, mas os profissionais nem sempre compreendem o seu poder.
No fim do século passado, quase 30 mil crianças ainda eram consideradas como ineducáveis;
muitas delas estavam vivendo isoladas e tinham vidas desestimulantes nas longas permanências
em hospitais, onde, todos os dias, tinham quase nada para fazer. As condições para os adultos com o
que hoje chamamos de “deficiências de aprendizagem” eram ainda piores. Atualmente, não há crianças em tratamento nesses hospitais, e o número de adultos é uma pequena fração do que era antes.
Essas pessoas com deficiência intelectual vivem em casas comuns, permanecem
em empregos, têm família, fazem lobby junto a membros do parlamento ou dirigim-se às Nações Unidas para reivindicações. Todas essas possibilidades tornaram-se realidade para alguns, e o mesmo poderia ter acontecido para a maioria das pessoas portadoras de deficiência se as oportunidades tivessem sido disponibilizadas a todos e se
houvesse um número suficiente de pessoas para transformar essas expectativas em realidade.
O desenvolvimento profissional de educacão inicial vai de professores até a posição de diretor de escola ou de postos mais avançados, incluindo cada professor em serviço e não esquecendo os membros do Conselho de Representantes na escola, os políticos e os legisladores tanto no âmbito local como nacional. Ninguém pode ser excluído de ser capacitado
para a inclusão. Todos têm algo a aprender sobre ela. A inclusão não é apenas uma meta
que pode ser alcançada, mas uma jornada com um propósito. Durante o curso dessa jornada,
os professores vão construir e ampliar suas habilidades sobre as experiências que já possuem com o objetivo de alcançar todas as crianças e suas necessidades de aprendizagem.
Porém, eles também têm o direito de esperar apoio e oportunidades para seu desenvolvimento profissional nesse caminho, da mesma maneira que os pais e as mães têm o direito para esperar que suas
crianças sejam ensinadas por professores cuja capacitação preparou-os para ensinar a todas elas.
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BAIXA PRIORIDADE PARA
CAPACITAÇÃO
No que diz respeito especificamente ao tema
que estamos tratando aqui — a educação inclusiva —, podemos perceber que sua fundamentação básica está na Declaração universal dos
direitos humanos, de 1948, que claramente
propõe que: Os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito; todas as pessoas
têm o direito de gozar os direitos e as liberdades ali expressos, sem distinção de qualquer
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, seja de outra natureza,
origem nacional ou social, riqueza, nascimento,
seja qualquer outra condição; todas as pessoas têm direito à instrução; a instrução deve ser
gratuita, pelo menos nos graus elementares e
fundamentais; a instrução deve ser orientada
para o pleno desenvolvimento da personalidade humana a instrução deve ser orientada
para o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais;
a instrução deve promover a compreensão, a
tolerância e a amizade entre todas as nações,
grupos raciais e religiosos.
Embora desde 1948 a questão da educação
como direito de todos conste da Declaração
universal dos direitos humanos, foi no final do
século XX que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cidadania
(UNESCO) decidiu colocar como sua prioridade principal as discussões sobre a necessidade de universalização da educação básica.
Essa decisão teve um forte impacto na história
do que hoje reconhecemos como educação
inclusiva, na medida em que gerou uma série
de encontros internacionais que tiveram como
foco a discussão de estratégias e metas para
ampliar o acesso da população dos países em
desenvolvimento à educação básica.
De acordo com Sassaki (2001), as práticas
de integração prevaleceram nas décadas de
1960 e 1970, e se fundamentaram em um modelo médico de deficiência e em práticas de
normalização. Segundo esse modelo, a possibilidade de ingressar em determinado ambiente social ou no sistema educacional regular

estava condicionada à aptidão ou à capacidade de adaptação da pessoa. Assim, crianças
com deficiências mentais, por exemplo, poderiam frequentar as escolas e classes regulares,
desde que fossem capazes de acompanhar o
ritmo de aprendizagem de seus colegas não
deficientes.
Os movimentos sociais liderados por entidades de pessoas com deficiências, a partir da
década de 1980, começaram a elaborar um
modelo social da deficiência, apontando para
o fato de que a sociedade coloca uma série de
barreiras que impedem o desenvolvimento e a
inserção social (e escolar) dessas pessoas.
Para Sassaki: “[...] essas barreiras se manifestam por meio de seus ambientes restritivos,
suas políticas discriminatórias e suas atitudes
preconceituosas que rejeitam a minoria e todas as formas de diferenças, seus discutíveis
padrões de normalidade, seus objetos e outros
bens inacessíveis do ponto de vista físico, seus
pré-requisitos atingíveis apenas pela maioria
aparentemente homogênea” (SASSAKI, 2001,
p. 20).
A partir desses movimentos sociais, começaram a se desenvolver práticas de inclusão,
fundamentadas na modificação da sociedade
para atender as necessidades das pessoas,
para eliminar as barreiras que as excluíam e as
mantinham afastadas de atividades e instituições sociais. No âmbito educacional, as escolas começaram a ser reestruturadas, de modo
que não apenas pudessem receber em seu espaço físico pessoas com deficiências físicas,
com deficiências mentais e com características
atípicas, mas que também pudessem promover sua aprendizagem.
A falta de confiança acontece, em parte, devido à falta de oportunidades de treinamento
e, em parte, ao mito existente há muito tempo
acerca da especialização das necessidades
especiais que os fazem acreditar que a capacitação especializada é um requisito para a inclusão. Além disso, poucos professores tiveram a
oportunidade de ensinar todas as crianças na
sua comunidade local, porque alguns alunos
foram enviados para escolas especiais. Essa
atitude, de forma alguma, justifica a lamentá370
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vel falta de oportunidades de capacitação que
foram disponibilizadas até agora, mas representa uma base para futuras oportunidades de
desenvolvimento profissional sobre os fundamentos que já existem “Essa tarefa não é tão
difícil quanto pode parecer, pois a maioria dos
professores já têm muito do conhecimento e
das habilidades que eles precisam para ensinar de forma inclusiva. O que lhes falta é confiança em sua própria competência” (MITTLER
E MITTLER, 2000).
Muitos de nós, envolvidos na educação de
professores de necessidades especiais, parecem ter assumido que os professores das
escolas regulares sabem pouco ou nada sobre as crianças com necessidades especiais
ou sobre como incluílas em escolas regulares.
Embora isto seja o que os próprios professores
frequentemente acreditam, nesse setor, os tutores deveriam ser os últimos a recorrer ao próprio modelo patológico de educação dos professores e os primeiros a praticar o que eles
pregam quanto a construir a aprendizagem sobre os pontos fortes:
A menos que a atual oportunidade favorável
seja aproveitada para melhorar as qualificações
profissionais de professores em educação especial e, conseqüen-temente, a qualidade da
educação especial, tememos que os próximos
20 anos ainda possam ser um período de esperanças frustradas (WARNOCK; DES, 1978,
p. 19-32).
Até poucos anos atrás, a capacitação teve
baixa prioridade para o governo britânico. Em
meados da década de 90, o governo não fez
nada para prevenir o colapso de cursos que
conduzem a qualificação profissional reconhecida, nem houve muita evidência de protesto
contínuo por parte dos sindicatos de professores sobre o desaparecimento virtual de oportunidades para cursos de um ano ou seus equivalentes de meio período.
Atualmente, parece difícil acreditar que a
transformação de sistema de ensino pela Reforma Educacional Ato 1988 e seus resultados foram alcançados sem uma iniciativa de
capacitação simultânea. É verdade que muito
dinheiro foi gasto em treinamentos de um dia,

os quais introduziam os professores aos programas de estudo, aos planos de metas de
aquisição acadêmica e de avaliação de cada
nova disciplina curricular conforme emergiram
de agências do governo central.
Porém, um acúmulo de dias de treinamento
não faz uma estratégia de treinamento. Sob o
esquema de Subsídios para Apoio Educacional
e Capacitação e os vários esquemas predecessores, o governo central tornou possível para
as autoridades educacionais locais submeter
propostas de solicitação de verbas a fim de cofinanciar a capacitação em áreas específicas,
como comprometimento sensorial e dificuldades de aprendizagem graves, assim como para
apoio a escolas regulares.
A operação desse esquema era muito desigual. Algumas autoridades locais não encontraram os recursos necessários para complementar a verba concedida pelo governo central, e a
distribuição dos recursos entre as várias áreas
com necessidades refletia as pressões locais
e também as prioridades nacionais. Por exemplo, autismo e dificuldades de aprendizagem
moderadas tiveram asseguradas partes iguais
dos recursos (4% do total cada) com 13% destinado à dislexia, enquanto áreas obrigatórias,
como a deficiência auditiva, foram subfinanciadas. Apenas metade dos professores que
trabalham com alunos com dificuldades de
aprendizagem graves estavam adicionalmente
qualificados (MITTLER, 1993, 1995).
Somente quando o Código de Prática foi publicado é que preocupações sérias sobre a ausência de qualquer plano complementar que
foram expressas no sentido de lançar uma estratégia de desenvolvimento pessoal para os
professores, em geral, e para os coordenadores de necessidades especiais, em particular:
A maioria das autoridades educacionais locais ofereceu capacitação de um dia para os
coordenadores de necessidades especiais,
mas eles foram usados para que fossem discutidas, sobretudo, as exigências do Código e
como ele poderia ser relacionado às necessidades locais. Isto deixou um tempo curto para
exigências específicas de capacitação, como
planejamento e aplicação dos Planos de Edu371
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cação Individuais, para trabalhar com os pais
ou para fazer conexões com outras agências
(OFSTED, 1997).
Desde os anos 80, espera-se que cada escola identifique e responda, pelo menos, a alguns
dos custos de capacitação necessária para o
desenvolvimento de seu pessoal. Muitas autoridades locais fizeram o que puderam para ajudar as escolas a responderem às suas necessidades de treinamento, mas a pressão para
delegar recursos deixou pouco para iniciativas
de capacitação do governo central, embora os
assessores e os serviços de apoio tenham feito
o melhor que puderam para continuar oferecendo oportunidades de treinamento profissional.

CAPACITAÇÃO PESSOAL PARA
TOMADAS DE DECISÃO NAS ESCOLAS
REGULARES
A capacitação e a conscientização de novos professores fornece sólidos fundamentos
necessários ao desenvolvimento, na próxima
geração, de uma prática efetiva. Isso é tão importante quanto atingir os diretores e os profissionais em cargos de chefia nas escolas
regulares, uma vez que sua liderança ativa e
seu apoio são essenciais à implementação de
mudanças e às reformas com base em uma
abordagem de orientação inclusiva. Vários conjuntos de iniciativas da TTA são aqui relevantes,
particularmente os padrões para diretores, por
exemplo, a Qualificação Profissional Nacional
para Diretores, professores com habilidades
avançadas e líderes de disciplinas.
O gerenciamento avançado ou os cursos sobre currículo precisam considerar claramente
não apenas a dimensão da inclusão, mas também do planejamento e das práticas inclusivas
como um todo, à luz de políticas governamentais. Se os cursos fazem isto ou não, ainda não
está claro.
A TTA da aprovação global à Qualificação
Profissional Nacional para Diretores e para
outros cursos, mas não determina, de modo
direto, os seus conteúdos. Inexplicavelmente, os padrões nacionais para diretores (TTA,
1998) não fazem nenhuma referência direta a

assuntos de inclusão como uma tarefa essencial da administração. Há uma menção breve
de oportunidades iguais e de relações de raça,
mas o Código de Prática não caracteriza os
assuntos de inclusão na lista de documentos
estatutários, apesar de estar incluído nos padrões de status para professor qualificado e
nos padrões nacionais para líderes de disciplinas (TTA, 1998d). Os padrões nacionais para
diretores incluem uma breve referência:
Entender as expectativas de outros, inclusive
dos líderes de disciplinas e dos coordenadores de necessidades educacionais especiais,
e assegurar que os formandos e os professores recentemente formados estejam adequadamente qualificados, monitorados, apoiados e
avaliados em relação aos padrões do Status
de Professor Qualificado, do Perfil de Entrada
na Carreira e dos padrões para indução (TTA,
1998c, p. 11).
Ao é certo: as escolas e o sistema educacional não funcionam de modo isolado. O que
acontece nas escolas é um reflexo da sociedade em que elas funcionam. Os valores, as
crenças e as prioridades da sociedade permearão a vida e o trabalho nas escolas e não
pararão nos seus portões. Aqueles que trabalham nas instituições de ensino são cidadãos
da sua sociedade e da comunidade local; portanto, possuem a mesma gama de crenças e
atitudes com qualquer outro grupo de pessoas;
também o são aqueles que administram o sistema educacional como um todo, incluindo os
que são designados para o posto, os membros
eleitos do governo local, os diretores de escola
e os administradores (TTA, 1998c).
Há poucos anos, têm havido sinais encorajadores de que os políticos este-jam começando
a pensar de forma abrangente sobre o contexto social em que se encontram as escolas, mas
esse processo mal começou. Famílias vivendo
na pobreza, cujos filhos estão mais propensos a experiências como fracasso educacional
ou exclusão, também sofrem o risco de terem
uma saúde frágil, de serem hospitalizadas com
maior frequência, de apresentarem taxas de
mortalidade mais altas, de viverem em um contexto de habitação inferior, de desagregação
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familiar e de os pais enfrentarem um longo período de desemprego (TTA, 1998).

PADRÕES NACIONAIS
ESPECIALIZADOS DE NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS (TTA, 1999)

PADRÕES NACIONAIS PARA OS
COORDENADORES DE NECESSIDADES O trabalho mais recente da TTA nesse campo
EDUCACIONAIS ESPECIAIS (TTA, 1998) foi a publicação de padrões para professores
Um capítulo mais feliz na história da TTA
emergiu da decisão tomada há alguns anos de
tornar a capacitação dos coordenadores de necessidades especiais uma das oito prioridades
para ação. No passado, um Inspetor da majestade real foi designado para empreender uma
consulta de amplo alcance sobre as competências requeridas para esses coordenadores.
A descrição do trabalho resultante pede uma
combinação de Maquiavel e Madre Teresa de
Calcutá: esta última não apenas pela sua santidade, mas também pelo seu voto de pobreza! Embora os padrões estabelecidos para os
coordenadores de necessidades educacionais
especiais sejam um pouco idealistas, o mesmo
poderia ser dito dos padrões esperados de um
professor recentemente qualificado.
Nenhum mortal comum poderia emergir de
um Curso de Pós-Graduação em Educação ou
de um Curso Superior de Bacharel em Educação dotado com as competências listadas nos
padrões da Educação Inicial de Professores.
Não obstante, como a inclusão, eles representam uma estrada para ser trilhada e uma meta
para ser atingida durante a vida, em vez de
uma prescrição para excelência imediata.
O trabalho dos coordenadores de necessidades educacionais especiais é um papel-chave
na estrutura administrativa da escola. Os padrões nacionais para os coordenadores construíram-se com base nessa suposição e listam
um número grande de padrões sob uma série
de títulos que têm a ver tanto com conhecimento e entendimento quanto com habilidades e
atributos.

especialistas. Esta foi até agora a tarefa mais
difícil, principalmente por causa da diversidade
de visões acerca do papel dos professores especialistas em um sistema inclusivo e o intenso
lobby feito por diferentes grupos de pressão.
A TTA fez uma distinção útil entre os padrões
centrais e os padrões de extensão.
De forma útil, também foram distinguidos três
papéis e responsabilidades que os especialistas serão provavelmente solicitados a preencher (assessor, curricular e administrativo).
Uma seção final lista habilidades essenciais e
atributos que dizem respeito, em grande parte,
às atitudes e aos valores.

PADRÕES CENTRAIS
Os padrões centrais estabelecem o conhecimento profissional, a compreensão e as habilidades comuns entre a ampla gama de formas
graves ou complexas de necessidades educacionais especiais. Esses padrões constituem
um ponto de partida para o desenvolvimento
de especialização específica adicional e estão
listados sob cinco títulos (TTA, 1999, p. 4):
•Direção estratégica e desenvolvimento de
serviços de necessidades educacionais especiais nacional e regionalmente;
•Identificação, avaliação e planejamento;
•Ensino efetivo, assegurando máximo acesso ao currículo;
•Desenvolvimento de comunicação, alfabetização e aritmética e capacidade de Tecnologia
de Comunicação e Informação (TCI);
•Promoção de desenvolvimento social e
emocional, comportamento positivo e preparação para a maioridade;
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PADRÕES DE EXTENSÃO
O acordo sobre os padrões de extensão foi
muito mais difícil de alcançar devido à pressão
dos grupos de pessoas portadoras de deficiência com interesses específicos que queriam
listar os padrões sob títulos relacionados às
categorias de deficiência. A versão final está
baseada em quatro títulos, cada um deles destacando o papel de professor na promoção do
desenvolvimento do estudante e do seu acesso à aprendizagem e ao currículo.
Os padrões de extensão fornecem um resumo do conhecimento especialista adicional, da
compreensão e das habilidades que os professores podem precisar para a administração
educacional efetiva de alunos com formas graves ou complexas de necessidades educacionais especiais:
Esses padrões ajudarão os professores a
identificarem o treinamento mais geral e mais
específico à necessidade e às oportunidades
de desenvolvimento que eles exigem para
torná-los capazes de ensinar os alunos com
necessidades mais graves e complexas com
eficácia, ou para oferecer apoio efetivo e orientação a outros professores que trabalham com
tais alunos em ambientes especializados ou regulares (TTA, 1999, p. 4).
Os padrões de extensão agrupam-se em:
•Comunicação e interação
•Cognição e aprendizagem;
•Desenvolvimento comportamental, emocional, social, sensorial e físico.
Cada um desses títulos aparece dividido
mais adiante no documento como conhecimento, entendimento e habilidades, resultando
em um total de 63 padrões de extensão sob
os quatro títulos. Além disso, cada área de conhecimento, entendimento e habilidades fornece padrões adicionais sob um ou mais títulos
específicos à deficiência, os quais podem ser
escolhidos desde transtorno autista à surdocegueira ou surdez e comprometimento visual.
Não são listadas outras áreas de necessidade.

DEBATES EM TORNO DA
ESPECIALIZAÇÃO
Os padrões centrais foram bem recebidos,
mas o acordo sobre os padrões de extensão
foi mais difícil de alcançar, embora o resultado
final reflita o que provará ser talvez um compromisso aceitável. O debate devolveu a questão
da capacitação do especialista em uma orientação baseada em categorias e, em particular,
o estado da qualificação obrigatória para professores de alunos com comprometimentos visuais e auditivos, para os quais foi exigida por
muitos anos a obtenção de uma qualificação
obrigatória em sua área de especialização.
Embora a certificação só seja obrigatória
para aqueles que trabalham em escolas especiais, a maioria dos professores que trabalham
em serviços de apoio e contextos regulares
ganhou o certificado até agora. Compreensivelmente, os professores que possuem a qualificação obrigatória resistem a qualquer sugestão de que isso deva ser diluído de qualquer
forma. Quando o Comitê de Assessoria sobre
os Equipamentos e a Educação de Professores recomendou sua abolição em 1984, a proposta foi de imediato retirada, uma vez que os
ministros e os parlamentares ingleses foram
bombardeados com protestos.
Desde então, a qualificação obrigatória continuou sendo ferozmente defendida. Infelizmente, esse fato deixa outros professores especialistas em um limbo de qualificações. O relatório
do SENTC recomendou que se esperasse que
todos os professores especialistas trabalhassem para uma qualificação avançada reconhecida.
Isso poderia estar em forma modular e poderia assumir um período de anos dentro de
um sistema consensual de credenciamento. É
responsabilidade do DFEE decidir se o certificado obrigatório deve ser retido e se se deve
esperar que outros professores especializados
trabalhem para uma qualificação reconhecida.
A tarefa da TTA é a de desenvolver padrões
especializados, em vez de colocá-los em uma
referência de qualificações.
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Ninguém confrontaria a proposição de que
os professores de crianças com deficiência auditiva precisam ter conhecimento e habilidades
avançados sobre, entre outras coisas, língua
de sinais, amplificação e uso de aparelhos de
audição, da mesma maneira que professores
que trabalham com crianças com comprometimento visual precisam saber sobre braile, equipamentos de apoio a baixa visão e treinamento
de mobilidade.
Há um acordo menor sobre se a necessidade para essas habilidades altamente específicas justifica a continuação de formas de capacitação que estão separadas em nível e em
status daquelas que estão disponíveis para os
colegas que trabalham em outras áreas especializadas ou em outros serviços regulares.
O que existe sobre deficiência auditiva e visual que justifica um certificado obrigatório que
não está disponível aos colegas que trabalham
com, digamos, crianças com dificuldades de
comportamento e emocional, dificuldades de
aprendizagem grave ou autismo? Os serviços
mudaram muito além de todo o reconhecimento, mesmo no setor de educação especial. As
escolas e as unidades especiais já não satisfazem às categorias claramente identificadas de
deficiência.
Sem dúvida, o grupo maior e mais heterogêneo está nas escolas para crianças com dificuldades de aprendizagem moderadas: um rótulo
que há muito tempo falhou para descrever a
complexidade e a variedade das necessidades
representadas nas escolas, as quais quase não
são mencionadas pela TTA, em parte, alguém
poderia suspeitar, por causa da ausência de
lobby ativo.
Da mesma forma, as escolas para crianças
com dificuldades de aprendizagem graves incluem alunos com um amplo comprometimento sensorial e físico adicional, crianças com autismo e com comportamento provocador. Com
certeza, os professores que trabalham nessas
escolas, por sua vez, precisam de conhecimento e de habilidades muito além daqueles considerados específicos a uma única deficiência.
Quando grupos de especialistas são solicitados a preparar as suas próprias listas de competências necessárias às suas áreas, muitos

(mas em nenhum caso isso significa todos)
dos itens listados não só não são comuns a
todos os professores, como também não são
específicos a apenas uma área de necessidade identificada. Isto se reflete no relatório do
SENTC e em um nível menor nos padrões especializados da TTA.
O desafio é distinguir entre áreas de conhecimento e habilidade que são requeridas por todos os professores especialistas e aquelas que
são distintivas de grupos específicos. As áreas
altamente específicas de conhecimento e habilidade poderiam concentrar-se em um caminho
especializado, seguidas de uma capacitação
central comum realizada junto a grupos mais
amplos de especialistas?

PLANEJAMENTO
O planejamento local é, com certeza, o ponto
de partida para qualquer nova iniciativa de treinamento. As escolas já têm a responsabilidade
de incluir necessidades especiais e desenvolvimento pessoal no seu planejamento de desenvolvimento escolar contínuo, embora as evidências do OFSTED sugiram que não é dada
muita prioridade ao desenvolvimento pessoal
e, às vezes, nem mesmo aparece nos planos
de escola. Mesmo assim, os diretores são responsáveis por monitorar e por responder às
necessidades desse tipo de desenvolvimento.
Planejar o desenvolvimento pessoal também
pode, de forma útil, ser realizado por agrupamentos de escolas que trabalham juntos e
compartilham os custos. A pesquisa nacional
em agrupamentos de escola feita por Evans et
al. (1999) inclui a educação em serviço e a capacitação como uma das atividades empreendidas por agrupamentos e oferece uma variedade de exemplos de colaboração efetiva para
capacitação. Eles incluem sessões regulares
para a coordenação de necessidades educacionais especiais a fim de compartilhar idéias e
experiências e planejar colaborativamente.
A autoridade educacional local está bem posicionada para desenvolver uma abordagem
estratégica visando a promover o desenvolvimento pessoal e assegurar que os professores
que trabalham com alunos com necessidades
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especiais possam tirar proveito de toda a gama
de oportunidades de treinamento que estão
disponíveis ou da fase de planejamento. Eles
também podem estar em uma posição vantajosa para encontrar um serviço de treinamento,
uma universidade local ou uma agência independente e negociar com eles.
O governo britânico promoveu um forte encorajamento e alguma verba inicial a fim de desenvolver a colaboração regional. As iniciativas
regionais já estão sendo realizadas e recobrindo toda a Inglaterra. A colaboração regional é
bastante útil em relação aos serviços de baixa
incidência, tais como autismo ou comprometimento físico e sensorial, mas também pode
ser usada pela coordenação de necessidades
educacionais especiais, pelos representantes
dos conselhos escolares e pelos diretores.
Como as redes regionais podem incluir saúde, serviços sociais e o setor voluntário, deveria
ser possível planejar iniciativas de capacitação
novas nas fronteiras entre os governos locais
tradicionais: exemplos de capacitação conjunta envolvendo, por exemplo, fonoaudiólogos,
pediatras ou trabalhadores sociais.
Tais iniciativas são muito raras, mas podem
ser o resultado dos desenvolvimentos regionais que agora são lançados. A avaliação da
colaboração regional que está sendo comissionada pelo DfEE fornecerá evidência sobre até
que ponto o potencial dela está sendo concretizado na prática e até que ponto os alunos e
os pais estão sendo beneficiados.
Entre os mecanismos existentes, o Subsídio
para os Padrões que substituiu e qualificou o
GEST pode ser usado para treinamento e desenvolvimento. Mesmo que isso ainda seja, em
grande parte, organizado ao longo de linhas
tradicionais de deficiências, alguns títulos mais
amplos foram adicionados e acrescentaram flexibilidade ao esquema.
Serão liberadas significativamente cada vez
mais verbas através de recursos para a melhoria escolar, as quais serão devolvidas completamente para as escolas com o propósito
de desenvolvimento pessoal. Além disso, os
professores poderão receber subsídios diretos
para torná-los capazes de aproveitá-los com tal
desenvolvimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O lançamento da estratégia do governo britânico para o desenvolvimento profissional oferece
uma oportunidade para todos os professores de terem o direito a um programa financiado de
oportunidades de capacitação que respondam às suas necessidades individuais, às necessidades das escolas e aos serviços nos quais eles trabalham e, acima de tudo, às necessidades das
crianças a quem eles ensinam.
Essa estratégia é mais que bem-vinda, após décadas em que a capacitação era uma atividade
de “baixa prioridade” e não foi bem planejada. Várias estruturas novas estão sendo estabelecidas e lançam as bases para as novas estratégias de desenvolvimento pessoal e de políticas
para todos os professores. Sendo uma agência de enfoque único, a TTA pôde concentrar-se
no treinamento, na construção das necessidades educacionais especiais e na introdução das
dimensões de inclusão em seu trabalho desde o começo.
Inevitavelmente, suas publicações e suas prescrições não agradaram a todas as pessoas, mas
é difícil acreditar que um maior progresso pudesse ter sido alcançado se isso nunca tivesse
sido estabelecido primeiro. O lançamento tardio de um GTC na Inglaterra depois de décadas de
hostilidade oficial põe as profissões pedagógicas no mesmo nível que outras, agora com o seu
próprio corpo de regulamentação.
Atualmente, o GTC está bem posicionado para assessorar no refinamento da estratégia anunciada pelo governo britânico. Todos esses são desenvolvimentos positivos, mas serão necessárias vi-gilância e advocacia para assegurar que os princípios inclusivos sejam construídos nos
seus fundamentos e penetrem as novas rotas para o desenvolvimento profissional que agora
estão tornando-se disponíveis. Até que os professores recentemente qualificados de hoje se aposentem nos anos de 2040, todos os professores devem estar completamente preparados para
ensinar a todos os alunos.
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O FASCÍNIO DAS CANTIGAS DE RODA

RESUMO: Este presente trabalho teve como objetivo analisar a música, já que a mesma perpetua – se através das gerações carregadas de mistérios, encantos e tradições folclóricas. No
entanto, com o decorrer dos anos, foi observado que a linguagem musical é um rico instrumento de trabalho terapêutico, a fim de lidar com conflitos internos existentes da condição
humana. Utilizou – se como método, o descritivo baseado na pesquisa bibliográfica em livros
e sites. Elucidou o conceito de música, musicalização, assim como sua história ao longo dos
anos. Explanou - se também as contribuições da música nos aspectos corporal e verbal e na
formação do indivíduo como um todo. A música na educação infantil foi enfocada mostrando
que a mesma não é somente uma associação de sons, ritmos e palavras, mas sim, um importante recurso que pode fazer a diferença nas instituições de ensino, pois, ela desperta o indivíduo para um mundo prazeroso, lúdico e satisfatório para a mente e para o corpo, que facilita
a aprendizagem e a socialização do mesmo.

Palavras-chave: Música; Cantigas de Roda; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

D

e acordo com o Referencial Nacional para a Educação Infantil, o fazer musical é uma
forma de comunicação e expressão que acontece por meio da improvisação, da composição e da interpretação.

Os bebês ainda no útero materno interagem permanentemente com o ambiente sonoro que os
envolve. Quando nascem exploram cada som, pois a linguagem musical antecede a fala, visto
que os pais embalam seus filhos pequenos ao som de cantigas de ninar.
Dessa forma, o ouvir, o cantar e o dançar são atividades presentes na vida de quase todos
os seres humanos, ainda que de diferentes maneiras. Para tanto, o objetivo desta pesquisa é
compreender melhor o fascínio que as crianças apresentam pelas cantigas de roda e também
sua contribuição nas resoluções das fantasias e conflitos emocionais demonstrados por elas no
período infantil.
As cantigas de roda foram transmitidas através das gerações, no entanto, é uma linguagem
universal que ultrapassa o tempo e é acessível a todos, independentemente de idade, religião,
raça, sexo ou nível econômico.
A Psicanálise das Cantigas, realiza uma análise das principais cantigas de roda, segundo a
visão de alguns especialistas no assunto. Aborda também a música na educação infantil , seus
benefícios quando trabalhadas de forma adequada por especialistas, seja nos aspectos motor,
psicológico, social e cognitivo.
As cantigas de roda desenvolvem a linguagem das crianças, cativando-as pelo prazer de ouvir,
cantar, brincar e ampliar o seu vocabulário, além de possibilitar o contato com diferentes formas
de ver, sentir e conhecer a diversidade cultural de mundo.
Neste contexto também se observa que a cantiga de roda é um importante recurso no trabalho
educativo que se desenvolve com a criança, pois ela desperta a criatividade, a fantasia, a musicalidade, além de ter tem função lúdica.
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O FASCÍNIO DA MÚSICA
Segundo Bréscia (2003), a música é antes
de qualquer coisa, movimento, sentimento ou
consciência do espaço temporal. É o ritmo, os
sons, os silêncios e ruídos estruturas de formas
vivas. 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.
Música envolve a intensidades, timbres e
durações peculiares, maneiras de sentir, agir
e pensar. São as formas de invenção de linguagens, formas de ver, transfigurar e de transformar o mundo. Bréscia (2003, p. 25), ainda
destaca que a música é uma “[...] 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.”.
Gainza (1988, p.22) enfatiza que: “A música
e o som, enquanto energias estimulam o movimento interno e externo no homem; impulsionam-no ‘a ação e promovem nele uma multiplicidade de condutas de diferentes qualidade e
grau”.
A linguagem musical integra toda uma coletividade, se concretiza através de línguas. É
socializadora, pois aproxima as pessoas, as
crianças aprendem a conviver melhor umas
com as outras. Loureiro acredita que: “A importância do ensino de música na escola reside, então, na possibilidade de despertar habilidades e condutas na criança, levando-a a
sentir se sensibilizada pela música valendo-se
da criação e da livre expressão” (LOUREIRO,
2003, p.127).
Elucida – se a importância que a música traz
não só como entretenimento, mas no estímulo
no processo de ensino aprendizagem, na ampliação da linguagem oral, no aprender a ouvir
e no aprimoramento da coordenação motora
ampla.

A música estimula a fala, através das músicas infantis, cantigas de rodas, cantigas populares e rimas. Músicas em que as sílabas são
rimadas e repetitivas, fazendo com que a criança entenda o significado das palavras através
dos gestos que fazem ao cantar. Portanto, a
criança amplia o vocabulário e facilita o processo de aprendizagem principalmente na fase
de alfabetização. De acordo com Saviani:

A música é um tipo de arte com imenso potencial educativo já que, a par de manifestações estéticas por excelência, explicitamente ela se vincula a conhecimentos científicos ligados à física
e à matemática além de exigir habilidade motora, destreza manual que a colocam sem dúvida,
como um dos recursos mais eficazes na direção
de uma educação voltada para o objetivo de se
atingir o desenvolvimento integral do ser humano
(SAVIANI 2003, p. 40).

Para o autor (2003), a linguagem musical
deve propiciar aprendizagens que estimulem
comportamentos motores e gestuais, que direcionados às atividades lúdicas de alfabetização, escrita, leitura, facilitem a compreensão e
associação dos códigos e signos linguísticos,
gerando uma construção do saber.
Diante de várias referências do significado
da música o conceito de Educação Musical,
tem sido alvo de interpretações diferentes com
a evolução dos tempos. Visto que já chegou
a ser interpretado como a simples prática de
ensinar música, atualmente a sua interpretação
é atribuída num sentido mais amplo e interdisciplinar.
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Bréscia (2003), enfoca que a musicalização é um processo de construção do conhecimento, que tem como objetivo despertar e
desenvolver o gosto musical, favorecendo o
desenvolvimento da sensibilidade, criatividade,
senso rítmico, do prazer de ouvir música, da
imaginação, memória, concentração, atenção,
autodisciplina, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo
para uma efetiva consciência corporal e de movimentação. Além de ter várias interferências
na educação a música também altera o estado
psicológico e físico. Ela atua inclusive em nossas funções orgânicas, alterando metabolismo,
o ritmo cardíaco, a pressão arterial, o volume
sanguíneo, influenciando o estado de ânimo.

Na Antiguidade, a música desempenhou papel de grande importância para a sociedade
egípcia, a canção tinha origem divina e estava
presente nos palácios do faraó. Era usada ainda para acompanhar o trabalho desenvolvido
nos campos. Os gregos, os primeiros a utilizar as propriedades da música cientificamente,
também a tinham na arte, estabelecendo as
bases da música ocidental, nos teatros e na
educação.

Na Ásia, 3.000 a.C., a música se desenvolveu
com expressividade na cultura chinesa e indiana. Os chineses acreditavam no poder mágico
da música. O instrumento mais utilizado era a
“cítara”. Na Índia, a música era considerada extremamente vital, sendo sistematizada em tons
e semitons e não utilizavam notas musicais,
A HISTÓRIA DA MÚSICA
denominando como “ragas”, onde se utilizava
Segundo Documentos Oficiais (1996), des- uma nota e exigia que omitisse outro (BRASIL,
de os tempos remotos a música vem definindo 1996).
as mais puras expressões dos sentimentos e
Na Grécia antiga, a atividade musical tinha
da natureza. A origem da música é tão remota
que é difícil citar seu aparecimento e desenvol- enorme prestígio, atribuindo - lhe importante
papel na educação. Foram os gregos, aliás,
vimento durante os séculos.
que deram a essa arte o nome pelo qual é coHistoriadores afirmam que desde o primeiro nhecida no Ocidente (música vem do grego
homem a arte da música surgiu, pois os primiti- mousiké) e que criaram os primeiros termos de
vos transformaram ruídos em sonoridades. Não seu vocabulário específico: ritmo, melodia, harpode se dizer quando a música surgiu porém monia dentre outros.
as primeiras notícias históricas sobre a música
Pitágoras acreditava que a música e a masão os monumentos de pedra, onde estavam
esculpidas figuras de instrumentos musicais e temática formavam a chave para os segredos
do mundo. Com a queda do período Romaos livros sagrados que os sábios decifraram.
no há o domínio da Igreja, o ápice do cristiaO homem primitivo tinha necessidade de ex- nismo, onde o homem volta-se mais para si,
primir seus sentimentos por meio de sons mal apresentando assim uma aproximação entre a
articulados, que o mesmo transformava em música sacra e a profana. Surge então, o Canmúsica, sendo assim imitava sons da natureza to Gregoriano, que tinha uma melodia simples
batendo mãos, galhos, gritando ou através de que seguia o ritmo das palavras e também era
sons corporais. A música estava presente nos uma forma de oração para demonstrar o amor
rituais religiosos, acompanhados de dança em a Deus (BRASIL, 1996).
fatos importantes como agradecimento e evoNesta época começa a haver uma grande
cação da abundância na plantação, na fertilidaseparação entre a música religiosa e a múside e nos cultos dos mortos.
ca popular, pois a língua usada nos cantos da
igreja era o Latim, enquanto que na música popular eram os dialetos próprios de cada região.
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Posteriormente de 1450 a 1600, o período renascentista é caracterizado pela mudança de
pensamento do homem perante o mundo, deixando de ser influência pelos valores da igreja e encontrando em si mesmo e na natureza
outros valores.

grande interesse pelas outras culturas e pela
busca por novas sonoridades, novas técnicas
de composição e de instrumentos com sons
inovadores e tecnológicos. Neste contexto surgem os primeiros instrumentos eletrônicos.

A música do período Barroco mostrava – se
mais exuberante, densa, e os timbres mais intensos. Nessa época surgiu a ópera, que se
fortaleceu no período Clássico, quando tornou
- se mais popular, e retratando temas do dia-a-dia. Outro importante fato é que a música
instrumental atinge a mesma importância que
a música vocal.

No Brasil Heitor Villa-Lobos implantou seu
projeto de Educação Musical, baseado na prática de canto orfeônico, de modo a torná-la disciplina obrigatória no currículo das escolas, de
ensino regular, brasileiras de acordo com o Decreto de nº 19.890 de 18 de abril de 1931. A
partir da lei Federal nº 11.769, de 18 de agosto
de 2008 (BRASIL, 2008), tanto escolas públicas quanto as particulares eram obrigadas a
oferecer aula de música aos seus alunos.

No período clássico a música apresenta – se
mais leve e menos complicada, as frases melódicas são curtas, e claras, revelando suavidade e beleza com grande equilíbrio e perfeição
estética, predominando a melodia com acompanhamento de acordes. O termo clássico, deriva do latim “classicus”, que significa cidadão
da mais alta classe. Este período foi marcado
pelos compositores Mozart e Beethoven e também pela criação das orquestras.
O Romantismo está marcado pela grande
imaginação e sentimentalismo dos compositores, as melodias românticas são mais líricas e
as harmonias mais contrastantes. Há influencia
também pela produção literária, florescendo os
sentimentos nacionalistas, surgindo assim a
música folclórica (BRASIL, 1996).

A partir de 1971, diante das mudanças na
legislação, o professor de Educação Artística
ficou responsável por uma prática pedagógica polivalente, pois a música passou a fazer
parte de um ensino interdisciplinar, com base
no artigo 7º da Lei 5.692 de 1971. Com esta
reforma, a Educação Artística foi introduzida
nos currículos escolares de I e II Graus, trazendo problemas para o ensino da música, bem
como para as outras artes (artes plásticas e
artes cênicas). Com a Lei de Diretrizes e Bases da educação nº 9394, de 1996, a educação artística foi substituída pela disciplina arte,
componente curricular obrigatório em todos os
níveis da educação básica (BRASIL, 2008).

Os compositores também conseguem libertar-se da tutela dos nobres, passando a partir de então a compor por conta própria. Os
concertos públicos tornam-se mais frequentes,
surgindo grandes salas de espetáculos e concertos. Os músicos tornaram – se figuras públicas, na medida em que aprimoraram – se
na execução instrumental, atingindo elevados
graus de dificuldade e técnica instrumental
(BRASIL, 1996).

Com o decorrer dos anos e com as mudanças no campo educacional, o profissional de
música com uma formação acadêmica passou
a ser o tutor das aulas, conquistando assim
grandes avanços nos métodos de ensino e
aprendizagem da mesma (BRASIL, 2008).

O século XX, é marcado pela música moderna surge, a era das experiências, da procura de
novas técnicas e caminhos para a arte. Há um
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RODAS, CANTIGAS E BRINCADEIRAS
De acordo com os PCNs (1998), as cantigas
de rodas são fontes ricas de regionalismos,
histórias e ludicidade, resgatam o contexto em
que a criança vive e destaca o valor da história social e sua função dentro dela. As “brincadeiras-de-roda” nos dias de hoje estão com
o seu espaço reduzido. Nas ruas, nas praças,
nos quintais está a cada dia mais difícil de ver
ou ouvir as crianças cantando aquelas canções com simples melodias, ritmos e palavras,
transmitidas oralmente através dos séculos e
ricas de sabedoria e cultura popular.

das crianças, e de muitas outras coisas. Câmara Cascudo (1988, p. 146), sobre as cantigas enfoca: “elas são transmitidas oralmente
abandonadas em cada geração e reerguidas
pela outra “numa sucessão ininterrupta de movimento e de canto quase independente da decisão pessoal ou do arbítrio administrativo.”

As cantigas de roda são canções folclóricas
carregadas de tradicionalismo e cultura de regiões brasileiras ou estrangeiras. São cantigas
que carregam as experiências de interação social, expressividade, desenvolvimento cognitivo
e transmissão de valores. Tafuri (2000), reconhecendo a importância de uma ação consOs PCNs (Brasil 1998, p. 79), destacam ciente por parte dos professores, também esque: “Conhecendo e apreciando músicas de creve sobre o assunto:
seu meio sociocultural e do conhecimento musical construído pela humanidade em diferenMuitas vezes as crianças cantam sentadas ou
tes períodos históricos e espaços geográficos,
em roda repetindo passivamente a canção. Talo aluno pode aprender a valorizar essa diversivez a professora lhes peça que façam alguns
gestos seguindo a letra da canção. Porém tedade sem preconceitos estéticos, étnicos, culmos que estar convencidos da necessidade que
turais e de gênero”.
A oportunidade de experimentar e entrar em
contato com as cantigas é poder reviver a cultura do passado e as manifestações do nosso
folclore ricas em cultura, tradições e principalmente ter contado com a identidade dos povos.

as crianças cantem de uma maneira que seja a
mais ativa e participativa, sem a qual não há
uma boa aprendizagem (TAFURI, 2000, p.62).

No entanto, neste contexto por motivos diversos, muitas crianças não saem mais às ruas,
preferindo o uso dos brinquedos industrializados, jogos eletrônicos, e televisão, levando assim ao esquecimento destas ricas brincadeiras.
Musicalmente, como traz o RCNEI (BRASIL/
MEC, 1998, p.31) “participar de brincadeiras
de roda ou de danças circulares, [...] favorecem o desenvolvimento da noção de ritmo individual e coletivo [...].

A roda infantil, é um tipo de brincadeira desenvolvida em um círculo, em que as crianças
se posicionam voltadas para o centro e com as
mãos dadas, cantando diversas cantigas e rodando lateralmente em sentido horário ou anti
- horário. Sua origem é portuguesa, francesa e
espanhola. Outra característica, que é típica da
roda, é a questão da energia entre as crianças, o calor humano, a troca de experiência
As cantigas de roda ou as brincadeiras folmútua energia , a troca de olhares, semblantes
clóricas, além de resgatar a cultura folclórica
e a alegria que é contagiante.
de determinadas regiões, amplia o movimento
Cascudo diz que as cantigas têm algumas corporal, a aproximação com o outro, possicaracterísticas próprias, letras simples de me- bilita momentos de lazer e diversão de forma
morizar, com rimas, repetições e trocadilhos, o lúdica e prazerosa. Ao brincar nas rodas as
que faz da cantiga um jeito de aprender brin- crianças também tem a liberdade e a espontacando, freqüentemente falando da vida dos neidade de soltar a imaginação, a criatividade,
animais, das plantas, do alfabeto, dos adultos, o ritmo, a memória.
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Gordon (2000, p.305), defende que o potencial para a aprendizagem nunca é tão elevado
como nos primeiros anos de vida, e que é nessa fase que se constroem todos os alicerces
para o futuro desenvolvimento educativo, Gordon atribui grande responsabilidade aos pais
e educadores na sua tarefa de orientadores,
Barreto (2000, p.45) apresenta que:

PSICANÁLISE DAS CANTIGAS

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”. As canções podem
ser apreciadas a partir do puro sentir em um
primeiro momento, em seguida pode provocar
reações posteriores ao sentir e anteriores ao
Ligar a música e o movimento, utilizando a dança ou
pensar e consequentemente ter associações
a expressão corporal, pode contribuir para que algumas crianças, em situação difícil na escola, possam se feitas a partir de uma elaboração mental.
adaptar (inibição psicomotora, debilidade psicomotora,
instabilidade psicomotora, etc.). Por isso é tão importante a escola se tornar um ambiente alegre, favorável
ao desenvolvimento (BARRETO, 2000, p. 45).

Dessa forma percebe-se que, a música não
pode ser tratada apenas como elemento recreativo, há inúmeras formas de se explorar suas
propriedades. Neste contexto, é fundamenPara o autor (2000), o canto acompanhado
tal que se destaque a importância da música
por gestos e movimento corporal faz parte da
como fonte de estímulos, equilíbrio, bem-estar,
musicalização de crianças em todas as partes
relaxamento, aprendizagem e felicidade.
do mundo, especialmente da educação musical das crianças pequenas em idade pré-escoA psicanalista Angela Maria Bouth fez um
lar e daquelas nas primeiras séries do ensino
estudo sobre as cantigas-de-roda brasileiras,
fundamental. Tanto o canto quanto o movimenfazendo uma articulação das mesmas com
to em resposta aos estímulos sonoros fazem
os pensamentos do psicanalista Bruno Betteparte de comportamentos que muitos psicólolheim. Este foi um Psicólogo austríaco nascido
gos e educadores consideram naturais e esem Viena, de grande destaque histórico nos
pontâneos das crianças pequenas.
estudos sobre crianças com problemas mentais. Iniciou, seus estudos com crianças vítimas
O ato de cantar, espontaneamente ou de forde distúrbios emocionais graves, principalmenma dirigida em sala de aula, pode ativar os
te as autistas. Foi um dos especialistas que
sistemas da linguagem, da memória, e de ormais se debruçou sobre o estudo da influência
denação sequencial, entre outros. Já o movidos contos de fadas. Para ele a grande diferenmento corporal parece ajudar a desenvolver os
ça entre este tipo de contos e os modernos é
sistemas de orientação espacial e motor. Sem
que os primeiros, ao contrário dos segundos,
falar que, quando o canto acompanhado de
não remetem apenas para o encantamento, tramovimentos corporais acontece em salas de
tando também de problemas existenciais, algo
aula, as crianças ainda têm a possibilidade de
que permanece inalterável com a passagem
desenvolver o sistema de pensamento social.
do tempo (BRÉSCIA, 2003).
Através do canto acompanhado por gestos e
movimentos corporais, a criança pode vir a ter
Assim como os contos de fadas foram utilizapelo menos seis sistemas de seu cérebro estidos por Bruno Bettelheim em psicanálise com
mulados (BARRETO, 2000, p .45).
crianças, as cantigas têm sido usadas por alguns musicoterapeutas, pois apresentam, tanto
quanto os contos, possibilidade de encontrar
soluções para os conflitos internos das crianças.
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Sendo assim, Bouth (1989, p.72) enfatiza,”[...]
a brincadeira-de-roda possui conteúdo similar
ao dos contos-de-fada alimentando a imaginação e a fantasia, oferecendo à pessoa em
desenvolvimento a oportunidade de encontrar
a sua própria solução para conflitos internos
[...]”.

brada; Samba Lelê precisava ; De umas dezoito lambadas .

O receio pela punição também pode estar
associado a conteúdos edípicos, sendo assim verifica – se em: “Pai Francisco entrou na
roda; Tocando seu violão; Dararão, dão, dão!;
Vem de lá seu delegado, E pai Francisco; Vai
Ao escolher uma cantiga no grupo de brinca- para a prisão.
deiras, a criança estaria fazendo-o de maneira condizente com a sua situação interna naOutro fato a ser observado são as ansiedades
quele momento, buscando uma comunicação do período da latência com relação ao desejo
com os seus conteúdos mais profundos, assim de ter coisas e corpo de mulher aparece, como
como uma maneira de elaborá-los. A brinca- nesta cantiga num clima de humor, indicando
deira de roda possibilita um distanciamento o trabalho de elaboração da fantasia narcísica
adequado por parte da criança em relação aos para abrir espaço para a puberdade: “A barata
seus próprios conteúdos inconscientes, dando- diz que tem; Sete saias de filó; É mentira da
-lhe a oportunidade de ter algum domínio sobre barata; Ela tem é uma só!
eles. Isso suscita um processo de fortificação
do ego (BOUTH, 1989).
O período da puberdade e da adolescência
também desperta fantasias nas quais figura
A fantasia faz-se presente em todo o contexto a ansiedade crescente em relação a perda do
das brincadeiras de roda, até pelos persona- mundo infantil. Também a tarefa de assumir
gens que geralmente são representados pe- uma vida nova e desconhecida, e a busca por
los participantes numa utilização de um recur- parceiros: Sete e sete são quatorze; Três vez
so transferencial, assim como pelas imagens sete é vinte-e-um; Tenho sete namorados; Só
propiciadas pelas letras e climas musicais. A posso casar com um”!
agressividade também é um tema frequente
nas cantigas, sendo muitas vezes associada a
Em “A linda rosa juvenil”, em que o tema
mecanismos de defesa , como em: “A carroci- central se refere “ao acolhimento da mãe ao
nha pegou ; Três cachorros de uma vez ; Tra lá surgimento da sexualidade na filha” e a marlá ; Que gente é essa?; Tra lá lá ; Que gente cante fase de amadurecimento sexual, um pemá!”.
ríodo delicado tanto para os pais como para
os filhos. Bouth (1989), elucida que a cantiga
Está agressividade também é presente na mostra, que a puberdade é um tempo de espemúsica: Atirei o Pau no gato “to...to”; mas o ra, no trecho “o mato cresce ao redor” faz uma
gato “to...to” não morreu reu reu [...]. Neste referência clara aos pelos pubianos e que a
contexto aparecem várias versões muitas adap- mãe feiticeira - má, mas ao mesmo tempo boa
tadas , coibindo está agressividade. No entan- - garante esta espera só findada com o surgito, muitos estudiosos contestam estas versões, mento de um belo rei-namorado possibilitando
pois acreditam que a criança precisa vivenciar a filha um novo tipo de relação. A sedução e o
todas as emoções e conflitos para amadurecer. deixar - se seduzir, presente em toda conquista
amorosa, assim é retratado na cantiga “Vamos
De acordo com Bouth (1989, p.77) , a crian- passear no bosque; Enquanto o seu lobo não
ça pode também “expressar o receio de puni- vem! Também enfoca a relação de anseios e
ção por brincadeiras sexuais, que pode ir de medos.
castigos corporais à loucura” como em: “Samba Lelê está doente; Está com a cabeça que387
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com o RCNEI, a música é um
tema apaixonante e deveria ser um direito de
todos. Acredito que este estudo instiga o leitor aprofundar seus conhecimentos, especialmente procurando compreender, até que ponto
esta forma de arte pode contribuir para que o
ser humano evolua e seja bem – sucedido em
sua vida.
O RCNEI destaca a importância desta prática e nos dá uma orientação para a realização
desta atividade:
As crianças podem perceber, sentir e ouvir, deixando-se guiar pela sensibilidade, pela imaginação e pela
sensação que a música lhes sugere e comunica. Poderão ser apresentadas partes de composições ou peças
breves, danças, repertório da música chamada descritiva, assim como aquelas que foram criadas visando a
apreciação musical infantil (BRASIL/MEC, vol. 3, 1998,
p.65).

acelerar o processo de cura (BRASIL/MEC,
vol. 3, 1998).
É importante que o educador utilize uma grande variedade de atividades e tipos de música.
Cantar canções em aula, bater ritmos, movimentar-se, dançar, balançar partes do corpo
ao som de música, ouvir vários tipos de melodias e ritmos, manusear objetos sonoros e instrumentos musicais, reconhecer canções, desenvolver notações espontâneas antes mesmo
do aprendizado da leitura musical, participar
de jogos musicais, acompanhar rimas e parlendas com gestos, encenar cenas musicais,
participar de jogos de mímica de instrumentos e sons, aprender e criar histórias musicais,
compor canções, inventar músicas, cantar espontaneamente, construir instrumentos musicais; essas são algumas das atividades que
devem necessariamente fazer parte da musicalização das crianças. Todas essas atividades
são benéficas e podem contribuir para o bom
desenvolvimento do cérebro da criança (BRASIL/MEC, vol. 3, 1998).

Todos os envolvidos com o ensino da música sabem que esta “disciplina” extrapola a
lógica dos métodos convencionais de ensino.
Com as cantigas, temos a intenção de almePor meio do ensino musical, desenvolve-se a jar o crescimento intelectual e emocional das
socialização, a integração, a sensibilidade, a crianças, fazendo uso de meios que facilitem a
dicção, o ser humano por completo.
harmonia e a clareza perceptiva. O educar com
as cantigas é possibilitar o livre trânsito entre o
Quem estuda música, principalmente duran- interior e o exterior e o equilíbrio está em noste a infância tem elevado potencial para com- sas ações no plano físico, no plano emocional.
preender conceitos matemáticos e desenvol- E em nossas idéias no plano mental (BRASIL/
ver a capacidade de leitura e compreensão MEC, vol. 3, 1998).
de textos. Platão alegava que a música é um
instrumento educacional mais potente do que
Sekeff (1998, p. 48) enfatiza a importância
qualquer outro. Os estudiosos acreditam que a da música de forma global, citando “a música,
música treina o cérebro para formas superiores simplesmente, se dá à contemplação, gerando
de raciocínio (BRASIL/MEC, vol. 3, 1998).
impressões e possibilidades, conotando e dePitágoras de Samos, filósofo grego da Antiguidade sabia como trabalhar o som, além de
ensinar como determinados acordes musicais
e certas melodias criavam reações definidas
dentro do organismo humano. Pitágoras demonstrou que a sequência correta dos sons
a ser tocada musicalmente num instrumento pode mudar padrões de comportamento e

notando estruturas.” Os educadores também
possuem um papel importante neste processo
de desenvolvimento musical, devem aceitar o
desafio de educar o público. Educar os pais
sobre o valor da música na vida do ser humano
e que este é tão importante quanto a educação
dada aos filhos, pois a música é o pilar da formação global do ser.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música é uma linguagem capaz de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. Este
projeto teve como objetivo central analisar a música, mas principalmente as cantigas de roda e
suas interferências no processo de desenvolvimento infantil.
Elucidando a conceituação de música, sua história ao longo dos anos, assim como, as características da rodas, nas cantigas e das brincadeiras de roda. Neste contexto, as cantigas de roda
são imagens do folclore das regiões brasileiras ou estrangeiras, e que possuem expressões
de grande valor e significado para as crianças, para as experiências de interação social, para o
desenvolvimento cognitivo e para as transmissão de valores que podem ser vivenciadas através
destas cantigas.
As contribuições nos aspectos verbal e corporal, são evidentes, pois as cantigas acrescentam
ao currículo escolar uma riqueza de situações que ampliam as possibilidades da criança aprender a construir o conhecimento. O cantar permite que a criança tenha mais liberdade de pensar
e de criar para desenvolver-se plenamente.
Participar de brincadeiras de roda ou de cantigas favorece o desenvolvimento da noção de
ritmo individual e coletivo, assim como a inserção do lúdico nesse tipo de brincadeira, pois desta
forma pode-se trabalhar com a multidisciplinaridade e com a interdisciplinaridade, aprimorando
cada vez mais o desenvolvimento da criança.
A Psicanálise da música, faz a análise aprofundada das músicas infantis, que são carregadas
de significados e magias, elucidando o universo ficcional da musicalidade, sendo este um importantíssimo instrumento de formação cultural, de autoconstrução, de sensibilização humana
e superação de conflitos internos. Conclui-se que, a música é, além de uma grande ferramenta
educacional, é uma das formas mais importantes de expressão humana, o que por si só justifica
sua presença no contexto da educação e no enriquecimento do trabalho pedagógico.
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DO SUPERVISOR ESCOLAR À
APRENDIZAGEM DO ALUNO
RESUMO: Os estudos realizados na presente monografia focalizam a função do supervisor educacional na história da educação brasileira questionando as transformações conceituais e funcionais que acompanham esse profissional da educação no nosso país. Essas transformações
refletem a estreita relação entre a engenharia social, política e econômica e o projeto educacional de uma dada sociedade. Assim desvendou-se o percurso do supervisor educacional
como controle e fiscalização do processo pedagógico, no momento inicial da história da educação brasileira, passando pela noção de especialização técnica em currículo e alcançando, no
momento atual, o status de especialização pedagógica. As diversas concepções de supervisão
e funções do supervisor educacional passaram também pela influência de reformas que se
propuseram, em diferentes momentos históricos, a implementar reformas educacionais significativas para a sociedade brasileira. As reformas educacionais de efetivadas no Brasil nas
décadas finais do século XX sérios questionamentos sobre o papel do supervisor escolar, uma
vez que prescreveram a necessidade inquestionável de melhorias na qualidade da educação
tradicional. Refletindo sobre as orientações reformistas para a modernização da educação e
da sociedade brasileira verificou-se também a indispensabilidade das dimensões epistêmica,
política e estética, nas perspectivas freireana, de uma educação comprometida com práticas
sociais mais libertarias e igualitárias.

Palavras-chave: EDUCAÇÃO; SUPERVISÃO, REFORMA, QUALIDADE, IGUALDADE.
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INTRODUÇÃO

A

preocupação com a melhoria da qualidade do ensino público brasileiro nos dois primeiros ciclos do ensino fundamental preocupa toda a comunidade escolar (pais, alunos
e profissionais da educação). Os professores envolvidos diretamente com o processo
de ensino e de aprendizagem precisam contar com o apoio da família e dos especialistas da
educação para realizar um projeto pedagógico eficiente. Ainda que muitas vezes essa rede de
apoio não seja plenamente visível para a família, ela se faz presente na figura do supervisor escolar. Todavia, esse especialista da educação, muitas vezes é visto apenas como um controlador
burocrático do processo pedagógico pelos professores aos quais deve dar apoio pedagógico.
(ALARCÃO, 1996)
De acordo com Alarcão (1996) isso seria consequência da forma como a supervisão escolar foi implantada no cenário educacional brasileiro, uma vez que a definição mais atual dessa
função pedagógica surgiu na década de 70, do século XX, num cenário sócio, político e econômico que primava pelo controle da sociedade em geral. Dentro dessa herança conceitual
historicamente construída pode-se questionar: “Seria possível uma atuação mais pedagógica e
menos burocrática do supervisor escolar em visra da necessidade de se melhorar a qualidade
do ensino público oferecido?
Em razão dessa busca incessante por melhoria da qualidade do ensino público e da presença
do supervisor escolar como com apoio presente em quase todas as escolas da educação pública parece indispensável buscar as diretrizes e funções que unem o professor e o supervisor na
viabilização de um projeto pedagógico mais eficiente.
A partir dessas considerações compreendem-se a importância de se repensar as funções do
supervisor escolar no processo de ensino e de aprendizagem.
O compromisso pedagógico dos profissionais da educação exige a constante busca pela qualidade do ensino e da aprendizagem compartilhados com os alunos. O sucesso do processo
pedagógico viabiliza o próprio sucesso do aluno na vida escolar e, pretendem os pais e profissionais da educação, na vida social, econômica e política do aluno. O século XXI ainda acredita
na educação escolarizada como forma de preparação para o exercício da cidadania e das atividades econômicas que garantam a sobrevivência de todos, na vida social. A supervisão escolar
é solicitada a contribuir para a regulação, a compreensão, a renovação e o direcionamento do
processo pedagógico. Por tudo isso, a supervisão pedagógica, por meio do supervisor, adquire
função primordial na redefinição da qualidade da educação. Isso implica explicitar e desenvolver
uma proposta da supervisão escolar mais potencialmente pedagógica no processo pedagógico.
Por isso o objetivo geral dessa reflexão é identificar possíveis diretrizes de uma supervisão
menos controladora e mais estimuladora em relação ao processo pedagógico, e o objetivo específico é identificar uma atuação mais efetiva do supervisor em relação à aprendizagem do aluno.
Para desenvolver as reflexões sobre uma supervisão escolar mais potencialmente educativa
far-se-a uma pesquisa bibliográfica em livros, revistas e bibliotecas digitais, tal como a scielo,
pertinente ao tema proposta. Os dados explicitados sobre as dimensões burocráticas e pedagógicas da supervisão escolar e suas implicações na melhoria da qualidade da educação
passarão por uma abordagem qualitativa em busca das interações sociopsicopedagógicas que
podem influenciar no sucesso escolar do aluno.
As reflexões sobre a função de supervisor escolar no estímulo da aprendizagem do aluno e,
por extensão, na melhoria da qualidade do ensino oferecido pela educação escolarizada foi re393
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alizada em três momentos analíticos.
No primeiro capítulo “Perspectiva Histórica da Supervisão” faz-se uma breve revisão histórica
sobre o surgimento e a função do supervisor e da supervisão no cenário educacional brasileiro.
Uma explicitação conceitual que evidencia como a função inicial de controle do trabalho do docente foi sendo redimensionada pela proposição de um viés mais colaborador com o professor,
na substantivação da aprendizagem do aluno. Nesse capítulo inicial conta-se com o apoio de
Saviani 2002, Rangel 2002, Ferreira (2001), Alarcão e Tavares (2003), em meio a tantas relevantes contribuições teóricas.
No segundo capítulo “A Supervisão Escolar e as Reformas Educacionais do século XX” situa-se
a supervisão escolar e o supervisor nas orientações reformistas que se propuseram a redimensionar as propostas educacionais de vários países em quase todos os continentes, inclusive no
Brasil, com vistas a promover a democratização do acesso e da qualidade da educação escolarizada. Além de analisar as principais diretrizes reformistas no cenário nacional e internacional,
ressalta-se o papel do supervisor na análise das políticas públicas para o ensino fundamental
brasileiro, tais como a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais e o Sistema Nacional de
Avaliação da educação Básica. Teoricamente busca-se nessas reflexões as referências de Rangel (2001), Shiroma etal (2004), Santos (2012), Lopes e Macedo (2011) dentre outros teóricos
que analisaram o tema.
No terceiro capítulo “Desafios pedagógicos à Supervisão” questiona-se a nova identidade do
supervisor como colaborador do trabalho docente, as características de uma atuação profissional dentro da educação que precisa articular as dimensões técnica, política e pedagógica da
proposta educacional da instituição escolar a fim de contribuir decisivamente para a melhoria da
qualidade do ensino e da aprendizagem. Embasa-se a argumentação de que o supervisor pode
contribuir para a substantivação da qualidade da educação nas contribuições teóricas de Freire
(1999), Alavarse (2009), Medina (2002) e de outros autores que se dedicaram a explicitar a
importância de uma supervisão pedagógica mais crítica, produtiva e coerente para a redefinição
da qualidade da educação brasileira.
Em síntese, compreende-se que refletir sobre a construção da identidade e sobre as diretrizes
fundamentadoras do profissional da educação, nesse caso do supervisor escolar perpassa pela
investigação da educação escolarizada e sua função na sociedade brasileira. Por isso, insiste-se
na reflexão sobre a trajetória histórica da supervisão educacional no Brasil em suas contradições
e potencialidades para qualificar a proposta pedagógica da escola e do professor.
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CAPÍTULO 1 – PERSPECTIVAS
HISTÓRICAS DA SUPERVISÃO
1.1AÇÃO SUPERVISORA E
PERSPECTIVAS HISTÓRICAS
Compreender a função e o conceito de supervisão inserida no contexto educacional implica
evidenciar o surgimento e a evolução histórica e social, ou seja, as funções da supervisão
e do profissional supervisor se engendraram
em propostas sociais, políticas e econômicas
bastante específicas. Não brotaram espontaneamente. Assim como a própria instituição da
educação escolarizada só pode ser compreendida também como construção histórica. Saviani (2002) salienta essa historicidade com a
relação complexa entre os fatores econômicos,
sociais, culturais, políticos e pedagógicos dentre os múltiplos aspectos que configuram um
contexto histórico, ao argumentar que a ação
supervisora é o resultado das formas como os
grupos sociais organizados se apropriaram de
um modo de produção econômico e forjaram o
projeto educacional a fim de assegurar a reprodução das estruturas que sustentam a supremacia desses grupos.
Nas sociedades primitivas, nas quais os seres humanos se apropriavam dos meios de
produção – a terra – de forma coletiva, a convivência educava as novas gerações para papéis
sociais demandados pelo grupo. Isso se denominou modo de produção comunal, e “a ação
supervisora”, tanto nas atividades produtivas
quanto na educacional informal, era exercida
pelos adultos da sociedade.
Com o advento do sedentarismo os grupos
humanos se fixam à terra, surge o conceito e a
experiência da propriedade privada. Com isso
os grupos humanos se dividem em proprietários e não-proprietários da terra e a possibilidade de uma parte da sociedade de viver da
exploração do trabalho alheio sem precisar trabalhar. Nas sociedades antigas ou históricas
o modo de produção era escravista e, posteriormente, com a complexificação da hierarquia
social já na Idade Média tornou-se modo de
produção feudal. (SAVIANI, 2002, p.15)
A classe que não precisa trabalhar desde
a Idade Antiga passou a dispor de um tempo para aperfeiçoar-se, educar-se no papel de
proprietária. Escola é termo grego que signifi-

ca, justamente, “lugar de ócio” (SAVIANI, 2002,
p.16), para assegurar a formação adequada
para aqueles que não necessitavam mais trabalhar manualmente para sobreviver. Na escola,
ação supervisora passou a ser exercida, numa
visão simplificada das várias educacionais da
Idade Antiga, tais como, a Egípcia, a Grega e
a Romana, para citar apenas alguns poucos
exemplos, como um projeto de conformação,
de fiscalização e, mesmo, de coerção expressa
nas punições e castigos físicos.
A sociedade feudal, com a expansão do comércio, com o deslocamento de muitas atividades econômicas do campo para a cidade, tais
como as atividades artesanais, assumiu definitivamente a necessidade de uma ação supervisora nas atividades econômicas e na própria
instituição da educação escolarizada.
Conforme SAVIANI (2002, p.19),
[...] ao deslocamento do eixo do processo
produtivo do campo para a cidade e da agricultura para a indústria, ao deslocamento do eixo
do processo cultural do saber espontâneo, assistemático para o saber metódico, sistemático
e científico correspondeu o deslocamento do
processo educativo de formas difusas, identificadas com o próprio processo de produção da
existência, para formas específicas e institucionalizadas, identificadas com a escola.
À proporção que a burguesia conquista espaço e poder econômico e político, começa
a questionar a educação confessional, isto é,
mantida e desenvolvida pela Igreja e a defender uma educação escolarizada leiga, obrigatória para a população. Em suma, uma proposta
de educação escolarizada que desenvolvesse
a apropriação da escrita, dos conhecimentos
matemáticos e científicos disponíveis na Idade
Moderna. Conhecimentos e comportamentos
considerados indispensáveis para a formação de um novo trabalhador, que passaria a
lidar com as novas tecnologias de produção
proporcionadas pela Revolução Industrial (século XVIII), com a especialização do trabalho
e com a complexa estrutura social e histórica
advindas das definições territoriais das nações
modernas. Institui-se o modo de produção capitalista e sua complexa hierarquia social que
a educação escolarizada é chamada a perpetuar.
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A especialização das atividades produtivas
no cenário econômico e as complexas relações
políticas, sociais e culturais que se desenvolveram com o surgimento dos modernos estados
nacionais instauram duas premissas valorativas na mentalidade ocidental: na primeira, a
educação escolarizada é considerada como
fator indispensável para a formação humana e
produtiva que a sociedade capitalista demanda
- essa crença está tão arraigada na sociedade
atual que a maioria da população não concebe
uma educação sem escola, apesar de contraditoriamente conviver com uma escola de qualidade educacional bastante questionável, no
que tange à sociedade brasileira -; e na segunda, ressalta-se a compreensão de que a ação
supervisora sempre se fez presente no projeto
social econômico e educacional.
Foulquié apud Saviani (2002, p.14) afirma
que “com a ação de velar sobre alguma coisa
ou alguém, a fim de assegurar a regularidade
de seu funcionamento”, a ação supervisora esteve presente em todas as práticas sociais humanas historicamente vivenciadas.
Uma observação crítica sobre a relação entre
a ação supervisora e o projeto organizacional
que o objetiva torna-se necessária para compreender que aplicada à proposta pedagógica
perpetuadora do projeto social essa supervisão está diretamente ligada às manipulações
de poder da sociedade dividida em classes
com interesses opostos, isto é, de certa forma
o projeto educacional tende sempre a apoiar a
ordem social vigente. Por isso, nenhuma prática social é neutra, todos os conhecimentos
elaborados sobre o ser humano e suas relações com o mundo trazem, subrepticiamente
ou não, um compromisso valorativo com os interesses de um determinado grupo. Logo, nas
perspectivas de Sacristan (1999, p.148),
esclarecer quais são as finalidades assumidas para a escolarização, explicitar quais são
os seus conteúdos, descobrir como são assumidas e colocadas em prática pelos professores é penetrar nas razões mais profundas da
ação das instituições. Que teoria ou princípio
de ação para a educação pode ser mais importante que a função para a qual acreditamos
que as escolas existem?
As reflexões sobre a supervisão e sua possível contribuição para a aprendizagem do aluno

do ensino fundamental instauram-se justamente nesse questionamento sobre a não neutralidade da educação e de seus profissionais,
especificamente o supervisor pedagógico, em
relação ao contexto sócio-histórico no qual
atua.
No Brasil a atuação desse profissional e sua
função tem sido alvo de desconfiança, mas a
ação supervisora, como parte inerente da regulação e controle das atividades humanas, entre
elas o fazer educacional, apesar das críticas
sobre a supervisão e o supervisor educacional,
função e agente sempre estiveram presentes
na história da educação brasileira.
A educação brasileira foi implantada inicialmente nos modelos europeus por meio da atuação dos jesuítas, de acordo com Silva (1936).
Os jesuítas foram os fundadores das primeiras escolas primárias no Brasil, a partir do ano
de 1549, quando iniciaram a catequese dos
índios no país. Foram, portanto, os pioneiros
da educação, iniciando o trabalho de instrução
nos seus conventos.
Objetivada pelo programa de estudos denominado Ratio Studiorium, os jesuítas instituíram suas escolas, sua proposta pedagógica
e todo um conjunto de regras para direcionar
a atuação dos agentes educacionais de suas
instituições, tais como o reitor, o prefeito geral,
o prefeito dos estudos, o professor e o bedel.
Ao prefeito dos estudos correspondia a responsabilidade pela observação e controle do trabalho dos professores e o acompanhamento
dos trabalhos dos alunos. Saviani (2002) cita
textualmente a regra dezessete dos princípios
orientadores dos agentes de educação jesuíta
como função do prefeito dos estudos.
Tinha por determinação a prática de supervisão in locu – pelo menos uma vez por mês,
deveria assistir às aulas dos professores, verificar os cadernos dos alunos, seus “apontamentos”. Deveria ouvir os alunos e, caso alguma reclamação averiguada merecesse advertência,
deveria agir com delicadeza e afabilidade ao
chamar atenção do professor e, se se fazendo
mister, levar o fato ao conhecimento do Reitor.
Após a expulsão dos jesuítas do Brasil em
1759, foi criada uma espécie de “comissário”
que analisava a atuação dos professores em
suas aulas régias, aulas em domicílio e particulares que tentaram substituir o modelo edu396
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cacional jesuítico. A partir de 1799, o Vice-Rei
de Portugal, D. José Luiz de Castro, criou a
“inspeção privativa das escolas régias ou públicas de toda a colônia” (Silva, 1936, p.8), ou
seja, do Brasil.
Após a independência do Brasil em 1822 e
a implantação de um sistema de ensino público mais organizado, em 1827 a supervisão
ganhou força como ação fiscalizadora. A Reforma, segundo Couto Ferraz, apud Saviani
(2002, p.23), burocraticamente, “estabeleceu
como missão do inspetor geral supervisionar,
seja pessoalmente, seja por seus delegados ou
pelos membros do Conselho Diretor, todas as
escolas, casas de educação, estabelecimentos
de instrução primária e secundária”.
No início do século XX, dada a preocupação
da sociedade brasileira em promover a modernização do país e a incapacidade das autoridades educacionais para implantar um sistema de ensino público eficiente, centralizado e
coerente, iniciam-se novas reformas estruturais
do cenário educacional. Uma tentativa de fazer corresponder à crescente industrialização
e urbanização do país um projeto pedagógico
adequado.
Com a Reforma Francisco Campos, o inspetor escolar de fiscalizador e vigilante do funcionamento escolar passa a função mais aproximada de supervisor na qual passa a atuar
tanto na dimensão organizacional quanto na
pedagógica. De acordo com Valle (2007), isso
vem expresso oficialmente no Decreto 19.890,
de 18 de abril de 1931.
Art. 53. A inspeção permanente em cada distrito será exercida pelos inspetores e caberá
aos inspetores gerais a incumbência de percorrer os distritos, não só para fiscalizar a marcha
dos serviços, como para solucionar divergências suscitadas entre os inspetores e os dirigentes dos estabelecimentos de ensino.
[...] Art. 55. O inspetor remeterá mensalmente ao Departamento Nacional de Ensino, em
duas vias datilografadas, um relatório minucioso e de caráter confidencial, a respeito dos trabalhos de cada série e cada disciplina da sua
secção nos estabelecimentos do distrito.
§ 1º Duas vezes por ano deverá constar do
relatório uma apreciação sucinta sobre a qualidade do ensino ministrado, por disciplina em
cada série, métodos adotados, assiduidade de

professores e alunos, bem como sugestões sobre providências que devem ser tomadas, caso
se torne necessária a intervenção do Departamento Nacional do Ensino. (BRASIL, 2010)
Tais exigências sobre o papel da educação e
do inspetor-supervisor inserem-se no período
histórico designado como Era Vargas - período
de conflitos políticos e sociais, fim da República Velha, pretensão de modernização sob a
ditadura de um Estado Novo e de uma proposta pedagógica mais científica, uma vez que se
fortaleciam as contribuições da psicologia para
a compreensão da teoria do conhecimento e
do papel da educação. Assim, foi marcante
a atuação de alguns importantes educadores
brasileiros por meio do Manifesto dos Pioneiros da Educação. Os anseios por mudanças
na educação se fazem num período histórico
conturbado.
Era evidente a preocupação do novo governo
em combater os problemas sociais e urbanos
e priorizar a industrialização no país. À época
foram criados os Ministérios do Trabalho, da
Indústria e Comércio e da Educação e dissolução do Congresso Nacional e das Assembléias
Estaduais, com nomeação de interventores
para os estados. O período do governo provisório se arrasta e o Presidente Getúlio demora
a convocar a Constituinte que desse ao país
uma nova constituição e normalizasse a vida
nacional.
A Reforma Capanema em 1942, após a criação do Ministério da Educação e da Cultura
(MEC) e das Secretarias Estaduais de Educação, já fez emergir uma concepção mais ampla
de fiscalização - supervisão escolar na qual o
agente da supervisão surgiu como técnico-especialista da educação. Os aspectos administrativo e fiscalizador são redimensionados com
o viés de orientação pedagógica, como demonstra o Decreto-Lei 4244, em seu artigo 75.
Art. 75. O Ministério da Educação exercerá
inspeção sobre os estabelecimentos de ensino
secundário.
§ 1º A inspeção far-se-á não somente sob o
ponto de vista administrativo, mas ainda com
caráter de orientação pedagógica.
§ 2º A inspeção limitar-se- á ao mínimo imprescindível a assegurar a ordem e a eficiência
escolar. (BRASIL, 2010)
Uma resposta às demandas para a sociedade
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pela racionalização da produtividade – Taylorismo - por meio de projeto pedagógico iluminado por técnicas e métodos de ensino que se
pretendia mais eficiente. O trabalho do supervisor continua preso aos aspectos mais externos
em relação à aprendizagem dos alunos. A preocupação com a dimensão técnica do ensino é
retomada pela formação da primeira turma de
supervisores escolares em cursos de aperfeiçoamento propostos pelo Decreto-Lei 34.638.
Além disso, um acordo com os Estados Unidos
cria o Programa Americano-Brasileiro de Assistência ao Ensino Elementar (Pabaee).
Na década de 1950, uma aliança foi estabelecida entre Brasil e Estados Unidos e um
grupo de supervisores foi formado pelo Programa Americano-Brasileiro de Assistência ao
Ensino Elementar (Pabaee), com o objetivo de
modernizar o ensino e preparar professores leigos. O curso, no formato do ensino americano,
dava prioridade à disseminação dos métodos
e das técnicas de ensino - verdadeira inovação
pedagógica no Brasil, conforme bem descreve
Martins (2007).
Nesse período, a supervisão focaliza primordialmente a fiscalização e orientação do trabalho docente com vistas a difundir técnicas e
metodologias que garantam a qualidade do ensino como propulsionador do desenvolvimento econômico e político previsto na ideologia
ditatorial para a década de 60 e 70. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação 4.024/1961
retoma as orientações Tecnicistas em seu artigo 65:
Art. 65. O inspetor de ensino, escolhido por
concurso público de títulos e provas, deve possuir conhecimentos técnicos e pedagógicos
demonstrados de preferência no exercício de
funções de magistério, de auxiliar de administração escolar ou na direção de estabelecimento de ensino. (BRASIL, 2010)
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
5.540/1968 reitera essa Pedagogia Tecnicista
e fala sobre o supervisor como um novo especialista da educação.
É no rastro da Lei 5.540/68 que, através do
Parecer 252/69, do Conselho Federal de Educação, são criadas as habilidades do Curso de
Pedagogia, em atendimento ao artigo 30, dessa Lei, que estabelecia que a formação de professores para o ensino no 2º grau, bem como o

preparo de especialista destinado ao trabalho
de planejamento, supervisão, administração,
inspeção e orientação no âmbito de escolas e
sistemas escolares, far-se-á em nível superior.
(VALLE, 2007, p.41)
A Lei Diretrizes e Bases da Educação
5.692/1971 amplia a compreensão da ação
da supervisão escolar que deixa de ser requisitada como mera ação interna da instituição
e se estende para a apropriação de conhecimentos sobre todo o sistema educacional. Nas
palavras de Lima (2001):
[...] a Supervisão Educacional teve papel importante, uma vez que o supervisor foi o único
técnico da Secretaria de Educação a ter acesso sistemático aos níveis regional (núcleo) e
o local (escola), levando as diretrizes emanadas da Secretaria Estadual de Educação, bem
como trazendo problemas encontrados nos núcleos e nas escolas para que fossem solucionados, colaborando, dessa forma, para a manutenção de um fluxo de informações efetivo.
(LIMA, 2001, p.75)
Nas décadas finais do século 80 e 90, movimentos mundiais em defesa de reformas educacionais que promovessem a democratização
do acesso e da qualidade da educação influenciam uma nova compreensão sobre o papel da
supervisão e do supervisor escolar. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996
coloca a supervisão escolar como uma dos
responsáveis por essa dupla democratização
da educação:
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional
para a educação básica, será feita em cursos
de graduação em pedagogia ou em nível de
pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base nacional
comum. (BRASIL, 2010)
O início do século XXI assiste ao amplo debate sobre a indispensabilidade da melhoria da
qualidade da educação e a busca pela supervisão e pelo supervisor escolar de uma identidade que supere os aspectos historicamente
solucionistas de uma ação supervisora fiscalizadora, burocrática e tecnicista. Busca principalmente contribuir com um projeto de supervisão capaz de auxiliar positivamente com o
processo de aprendizagem do aluno, por com398
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preender nesse a especificidade e razão de ser
da escola. Uma tentativa de romper com as
amarras de uma atuação fiscalizadora e opressora que provocou animosidade e temor por
parte dos professores.
Surge, dessa busca por uma nova identidade
para a supervisão e para o supervisor escolar,
novas concepções sobre a ação supervisora
como parceira dialética e ped
1.2- Concepções de Supervisão
O agente de supervisão escolar, o supervisor
pedagógico, como já vimos, por sua evolução
histórica, tornou-se uma figura polêmica no cotidiano da instituição escolar, já que sua função
iniciou-se com o objetivo de fiscalizar e controlar a ação do docente. Isso descaracterizou
a concepção e a importância da supervisão
como denuncia Ferreira.
Desse modo, a “especialização desespecializada” levou a que esses profissionais, “perdidos” na busca de sua identidade e “sérios” no
trato dos problemas educacionais, fossem desconsiderados e desrespeitados. Os supervisores passaram a ser chamados de “pessoal de
apoio”, “personagens escolares”, “parceiros” e
tantas outras nomenclaturas que desqualificam
na intenção de identificar algo que não está
bem identificado, não traduzindo o relevante trabalho da supervisão. (FERREIRA, 2002,
p.91)
Rangel (1999) apresenta uma concepção de
supervisão que tenta desconstruir as restrições
tecnicistas e fiscalizadoras de sua trajetória histórica que ocorreram até as décadas finais do
século XX.
[...] Na supervisão, o prefixo “super” une-se
a “visão” para designar o ato de “ver” o geral,
que se constitui pela articulação das atividades
específicas da escola. Para possibilitar a visão
geral, ampla, é preciso “ver sobre”; e é este o
sentido de “super”, superior, não em termos de
hierarquia, mas em termos de perspectiva, de
ângulo de visão, para que o supervisor possa
“olhar” o conjunto de elementos e seus elos articuladores. [...] a supervisão educacional traz,
em si, uma conotação abrangente, que envolve os serviços das instâncias intermediárias e
centrais do sistema e da política da educação.
(RANGEL, 1999, p.76)
Uma concepção que se apoia na compreensão da educação como relações culturais e de

poder e não mera reprodução de conhecimentos e de comportamentos a ser amplamente
objetivada como direito (previsto na Constituição Federal) dos cidadãos brasileiros e precisa
alargar-se na apropriação da proposta curricular de forma crítica e pedagogicamente comprometida com a qualidade do ensino oferecido. Como nos indica Ferreira,
[...] É a supervisão educacional compreendida como prática profissional do educador comprometido com os princípios da Carta Magna
da educação, que impõe outra visão de mundo
e de sociedade que se quer e almeja, mais
justa e humana, seriamente articulada com as
políticas, o planejamento, a gestão, a avaliação
da educação e o ensino. (FERREIRA, 2002,
p.87)
Nessa busca por uma nova concepção de
supervisão, a ênfase não deve ser mais na fiscalização e no controle do trabalho docente,
mas no esforço para compreender o cotidiano
escolar e as perspectivas do projeto pedagógico em relação às expectativas dos alunos, das
famílias, da sociedade, do poder político pelos
profissionais da educação, para citar apenas
alguns dos atores sociais imersos na preocupação com a educação.
Uma outra concepção de supervisão, desta
feita de Alarcão (2004, p.15), lembra que “o
supervisor é antes um educador, pois a supervisão é o processo em que um professor, em
princípio mais experiente e mais informado,
orienta outro professor (...) no seu desenvolvimento humano e profissional”. Tal abordagem
afasta a dimensão técnica da supervisão como
sua única dimensão importante e insere a
orientação e o comprometimento político como
outros relevantes vieses da ação supervisora.
A ação do supervisor, segundo Alonso
(2003), vai muito além de um trabalho técnico-pedagógico, conforme muitos possam pensar,
porque é uma ação planejada, sistematizada e
organizada a partir do conhecimento dos objetivos assumidos por todo o pessoal da escola,
visando ao fortalecimento do grupo e ao seu
posicionamento responsável frente ao trabalho
educativo.
Ainda que inúmeras outras concepções sobre supervisão possam ser elencadas, permanece como fio discursivo nas que foram explicitadas o compromisso de superar os aspectos
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tecnicistas, controladores e fiscalizadores das
concepções denunciadas em perspectivas históricas antes das duas décadas finais do século XX.
Esse viés instalou-se, em parte, estimulado
pelas reformas educacionais propostas em fins
do século XX e, por isso, a conveniência de
algumas análises sobre tais reformas no próximo capítulo, na tentativa de compreender as
perspectivas históricas que forjaram novos parâmetros pedagógicos e novos desafios para a
supervisão escolar.
Hoje a função supervisora se mostra bem
mais ampla e o profissional dessa área entende a verdadeira essência desse termo “supervisor” - aquele que vê o geral, que vê além e
articula ações entre os elementos que envolvem a educação. O supervisor tem ciência de
que precisa ser um constante pesquisador, um
agente articulador das políticas internas e externas da escola.
Antes de tudo, a função supervisora é exercida por um educador que, por essência, deve
estar no combate à ideologia dominante, ao
autoritarismo, ao conhecimento
desvinculado da realidade, à evasão, à lógica classificatória e excludente, à discriminação social na
e através da escola, a tudo o que desumaniza
a escola, etc., conforme elenca Vasconcelos
(2006, p.87).

CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de base bibliográfica, qualitativa, de abordagem descritiva, documental preconiza que o supervisor como especialista da
educação que trabalha prioritariamente com o
desenvolvimento e a objetivação do currículo
oficial da educação escolarizada, o supervisor
escolar não pode ignorar as estreitas relações
e implicações entre o currículo e o contexto
histórico, social, político e econômico de uma
determinada época. Trata-se de uma visão global sobre o currículo e a proposta pedagógica
oficial e simultaneamente da transposição da
legislação, da teoria curricular e da epistemologia vigente em orientações psicopedagógicas,
sociais e políticas.
Por isso, nos ensina Oliveira (2012) que, se
o sistema na chamada “sociedade do conheci-

mento”, “sociedade da informação”, “sociedade cognitiva” ou “sociedade aprendente” perde
a serventia, é oportuno que se pense em algo
adequado à demanda: um ensino flexível, capaz de minimizar o insucesso e alcançar menor
desperdício de recursos humanos e materiais.
Para tanto, várias políticas importantes são implantadas: a do livro didático, da avaliação, das
reformas curriculares, da formação dos professores, da universidade.
As reformas educacionais trazem mudanças
significativas para a atuação dos profissionais
da educação que precisam assimilar novas
diretrizes e novas concepções sobre a Teoria
do Conhecimento e sobre as metas da nova
proposta educacional; simultaneamente, os diversos profissionais da educação se veem às
voltas com as estruturas teóricas e os suportes
de uma concretude institucional tradicional que
marcam e marcam sua atuação pedagógica.
Por isso, nos ensina Oliveira (2012) que, se
o sistema na chamada “sociedade do conhecimento”, “sociedade da informação”, “sociedade cognitiva” ou “sociedade aprendente” perde
a serventia, é oportuno que se pense em algo
adequado à demanda: um ensino flexível, capaz de minimizar o insucesso e alcançar menor
desperdício de recursos humanos e materiais.
Para tanto, várias políticas importantes são implantadas: a do livro didático, da avaliação, das
reformas curriculares, da formação dos professores, da universidade.
As reformas educacionais trazem mudanças
significativas para a atuação dos profissionais
da educação que precisam assimilar novas
diretrizes e novas concepções sobre a Teoria
do Conhecimento e sobre as metas da nova
proposta educacional; simultaneamente, os diversos profissionais da educação se veem às
voltas com as estruturas teóricas e os suportes
de uma concretude institucional tradicional que
marcam e marcam sua atuação pedagógica.
Como estratégia de preparação para o mundo do trabalho e de combate ao analfabetismo,
promovendo a educação básica, ensino fundamental I e II, foram traçadas três grandes estratégias de abordagem desse nível de ensino.
Shiroma (2001) as define como:
Um grande conjunto de regulamentações
afetou esse nível de ensino, especialmente a
LDBEN, a definição de Parâmetros Curriculares
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Nacionais para as oito séries, a instituição do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica (SAEB), os programas de reciclagem
dos professores e novas formas de financiamento, como o FUNDEF. (SHIROMA, et al,
2001, p. 91).
De acordo com as orientações do documento
elaborado pelo Projeto Principal de Educação
para a América Latina e Caribe (PROMEDLAC),
a qualificação do ensino deveria ocorrer por
meio de dois eixos de atuação: o institucional
e o pedagógico.
O eixo institucional foi engendrado com a ênfase em uma gestão democrática apoiada em
processos de descentralizações administrativas que progressivamente alcançariam certa
autonomia tanto no gerenciamento quanto na
elaboração das propostas pedagógicas das
escolas. O segundo eixo, o pedagógico, enfatizou a profissionalização da ação educativa
com vistas a melhorar os níveis globais de qualidade das aprendizagens, “definindo os conteúdos e métodos de ensino e a organização
necessária dessa qualidade”.
A nova metalinguagem referente à educação,
habilidades, competências, matrizes curriculares, projeto político pedagógico, plano de intervenção pedagógica, dentre a vasta imanência
de novas palavras para designar o funcionamento da escola e a objetivação do processo
de ensino e de aprendizagem, passaram a exigir uma atuação diferenciada do especialista
em currículo e proposta pedagógica dentro da
escola: o supervisor. Na perspectiva de Medina,
Para que tudo isso seja possível, é indispensável a ação de um profissional que, além de
possuir competência técnica, teórica, humana,
política, disponha de tempo necessário para
tornar possível a relação entre vivência dos
alunos fora da escola e o trabalho do ensinar
e do aprender na escola. Esse profissional é o
supervisor, que define sua função pedagógica
quando contribui para a melhora do processo
de ensinar e aprender por meio de ações que
articulam as demandas dos professores com
os conteúdos e as disciplinas. (MEDINA, 2002,
p. 51)
No caso da apropriação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para os anos iniciais do
ensino fundamental, enquanto orientações di-

dático-metodológicas para a modernização e
qualificação do processo pedagógico, a atuação do supervisor foi e ainda é preponderante,
pois a inovação solicitada “nem sempre produz
mudanças nas práticas pedagógicas e nas relações sociais estabelecidas entre os agentes
implicados na ação educativa”, defende Correia (1991, p. 22). Mudanças significativas exigem tanto a ruptura com antigas concepções
quanto a construção de conhecimentos coerentes que embasem novas posturas psicopedagógicas.
Assim, apesar da idealização dos Parâmetros
Curriculares Nacionais como inovação didático-metodológica e psicopedagógica significativa proposta pelas reformas educacionais das
décadas finais do século XX, sua implantação
dependeu e depende em grande parte de um
olhar supervisor que oriente a sua compreensão por parte dos docentes.
Santos (2012) demonstra como é complexo
o recebimento das alterações propostas pelos
PCN pelos docentes em exercício.
Dessa maneira, os Parâmetros, elaborados
centralmente, confrontam-se com inovações
singulares, gerando conflitos com as práticas
em desenvolvimento nas escolas. De um lado,
os professores, mesmo quando aderem às
suas propostas, buscam interpretá-las e adaptá-las, de acordo com o contexto institucional
de onde trabalham, o que faz com que assumam características bem diversificadas. Por
outro lado, para muitos docentes, as inovações
trazem insegurança e inquietação porque se
propõem a romper com práticas já instaladas.
Em decorrência desse fato, os professores podem reagir e resistir às propostas dos Parâmetros, cristalizando práticas tradicionais e revitalizando-as em uma atitude defensiva contra
a mudança. Além disso, reformas curriculares,
na expectativa de inovar e modificar a prática
das escolas, podem também criar barreiras e
limites para o surgimento de práticas novas e
criativas. (SANTOS, 2012, p. 354)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos iniciais das presentes reflexões sobre uma proposta de supervisão menos burocrática e controladora e orientadora da substantivação da qualidade da educação por meio do
estímulo da aprendizagem do aluno revelou a complexidade do olhar supervisivo dentro do projeto
educacional. O percurso reflexivo revelou no mínimo três fatores concorrentes e complementares
na explicitação da função e da identidade da supervisão e do supervisor dentro dos cenários da
educação escolarizada brasileira: primeiro, a concepção de supervisão e supervisor se inscrevem
em condições sócio-históricas específicas que determinam o alcance e os critérios do olhar-ação
supervisivo; segundo, sempre que houve mudanças no contexto histórico, ocorreram reformas
educacionais para atender as demandas sociais, econômicas e políticas que se emergiram desse
contexto; em terceiro, surge o insight crítico e iluminador, que requisita para a atuação do supervisor as dimensões epistemológica, política e estética como critérios para uma ação menos ingênua
e mais eficiente no enfrentamento das mazelas da educação brasileira.
A análise do surgimento e da trajetória da concepção de supervisão e dos parâmetros de atuação do supervisor escolar no sistema educacional brasileiro trouxe a luz à estreita relação que se
estabelece entre o projeto de educação escolarizada e o conceito de cidadania e de ser humano
produtivo existente em cada época. Por isso, a concepção da supervisão e do supervisor como
um organizador dos estudos no período inicial da educação brasileira, sob orientação dos jesuítas,
passou a uma segunda concepção de inspeção e fiscalização, quando no cenário da educação
nacional, o sistema jesuítico foi desmantelado e iniciou-se uma desorganizada-reorganização de
aulas régias e de professores sem vínculos institucionais num momento posterior.
Quando o contexto socioeconômico se redimensionou pela urbanização e pela intensificação
das atividades relacionadas ao comércio e à indústria, a organização da educação passa a exigir
um controle mais rígido dos processos pedagógicos e do funcionamento das escolas. As reformas
educacionais das décadas de 1930 a 1970 refletem a tentativa do Brasil de atender as exigências
de escolaridade que equalizavam a relação educação e desenvolvimento no cenário internacional.
Nesse momento, as reformas educacionais se preocuparam mais especificamente com a expansão do acesso à educação. O papel exigido da supervisão era de controle dos docentes.
As reformas educacionais das décadas de 1980 e 1990 já trouxeram uma preocupação maior
com a qualidade da educação, dado o avanço científico e tecnológico atingido pela sociedade e
mais especificamente pelo modo de produção econômico. A partir da evolução tecnológica observada, a educação foi convocada a lutar pela qualificação de seus processos e a supervisão,
juntamente com seu agente operacionalizador, o supervisor pedagógico, foi interpelada a contribuir
para a objetivação dessa qualidade.
Dentre as novas atribuições do supervisor, ainda que não tenham sido descartados o controle,
a fiscalização e a especialidade sobre o currículo escolar, foi explicitado o de coordenação-orientação pedagógica, ou seja, o de orientação do processo de ensino e de aprendizagem, por meio
da orientação do trabalho docente.
Ainda que louváveis, em vista dos vetores que elegeram como novos definidores das propostas
educacionais, tais como, a inclusão, a luta pelo combate à evasão e à repetência, a divulgação de
conhecimentos psicopedagógicos sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, a avaliação institucional e a democratização da qualidade do ensino, as reformas implantadas ainda requerem dos
profissionais da educação um olhar crítico e socialmente comprometido.
Nas belas palavras de Alves (1980), para os profissionais da educação importa, e muito, saber
para onde vai o barco da educação, porque ensinar exige a consciência de que a educação é uma
forma de intervenção no mundo. Por isso, quando o supervisor educacional - o especialista em
currículos e orientações pedagógicas - ou docente for interpelado a contribuir para o aperfeiçoamento da qualidade da educação sob os moldes reformistas valorizados nesse momento histórico,
precisa ultrapassar a roupagem modernizante-modernizadora e desvendar as implicações dessas
reformas para o brasileiro como indivíduo e como coletividade.
Não se desabona a conquista de uma evolução conceitual e funcional por meio da qual a supervisão adquiriu a missão de fazer interagir e de promover relacionamentos interpessoais com
o objetivo de atingir metas consensuais. Não se nega o avanço da compreensão da supervisão
como função, também pedagógica, e não meramente tecnicista. Assume-se nas reflexões efetu402
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adas a constatação de que a supervisão educacional no contexto histórico vigente só pode ser
legitimada em relação às situações de ensino e de aprendizagem num compromisso permanente
com a atualização e eficiência do trabalho docente.
Se estrategicamente, o supervisor pedagógicol estabelece as articulações entre o currículo, o
aluno e o professor e, por extensão, com as demandas sociais vigentes, isto significa que ele não
deve ou não deveria, ignorar a dimensão política da sua atuação. Ao analisar a atuação do supervisor, sua responsabilidade com o planejamento, operacionalização, otimização do projeto pedagógico num desdobramento infinito do potencial epistêmico de si mesmo e dos outros, também
é verdade que não é mais possível que ele cumpra suas funções sem o desdobramento de pelo
menos mais duas dimensões do ser humano como sujeito social e histórico: a política e a estética.
Dessa forma quando se insiste na atuação supervisora eficiente de um saber, um saber fazer, um
saber ensinar, e um saber compartilhar da qualificação do processo pedagógico, requisita-se sobre essa atuação que se questione sobre o “porquê” e o “para que” essa qualificação contribuirá
no complexo esquema da engenharia social.
As louvações em favor da modernização das estruturas políticas, econômicas, educacionais,
dentre outros aspectos da sociedade brasileira não podem ser assumidas como positivas sem o
posicionamento crítico que desvele a ideologia que sustenta o projeto modernizante. Não se trata
de saudosismo ou um reacionarismo pedagógico que valoriza o tradicional e recusa as inovações
que o momento histórico preconiza. Trata-se, isto sim, de um compromisso pedagógico pautado
pela ética e pela compreensão de que o engajamento inocente e desarmado nas reformas propostas pode tornar-se prejudicial para a concretização de uma educação verdadeiramente libertária.
Por um lado ficam as reflexões realizadas, a percepção significativa de que o supervisor deve
atuar como um estimulador e catalisador de ações pedagógicas objetivadas no cotidiano do ensino fundamental público com a meta grandiosa e elogiável de melhorar a qualidade do ensino
oferecido. Por outro lado, fica a insistência freireana que recusa a conquista da qualidade da educação sem a conquista de melhores condições de vida para o ser humano, porque a educação
de qualidade não pode ser um ideal, uma abstração desvinculada das condições concretas de
existência. Porque a educação, como já foi dito, é uma forma de intervenção no mundo.
A intervenção supervisora e pedagógica comprometida é uma aposta de que o profissional da
educação, inclusive o supervisor, é mais do que profissional. Ele é ser humano. Nas palavras de
Freire (1999):
Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os
conteúdos de minha disciplina não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro
ensino daqueles conteúdos. Esse é um momento apenas de minha atividade pedagógica. Tão
importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência com que o faço. É a preparação científica revelada sem arrogância, pelo contrário, com
humildade. É o respeito jamais negado ao educando, a seu saber de experiência feito que busco
com ele. Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência entre o que digo, o
que escrevo e o que faço. (FREIRE, 1999, p. 64)
A coerência da atuação profissional do supervisor deve fazer com que analise os resultados das
avaliações externas impostas pelo Sistema Educacional às instituições escolares e as orientações
psicopedagógicas oriundas das reformas dentro de um projeto mais complexo de educação e de
ser humano e não como fatores determinantes do processo de ensino aprendizagem.
As reflexões realizadas não resolvem todos os dilemas e polêmicas que
envolvem a atuação do supervisor educacional, mas levantam outros e
maiores questionamentos sobre a articulação da sua atuação com um
projeto mais libertário de educação e sociedade.
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A CIDADE ALÉM DO RIO:
PERSPECTIVAS DA EXPANSÃO URBANA
NA VILA KOLPING DE PEDRO II - PI
RESUMO: A cidade, espaço concentrador de pessoas, produtos, serviços e informações, configura-se como um espaço reprodutor de condições sociais, econômicas e políticas que permitem a vida de relações. A urbanização brasileira no século XX transformou sobremaneira as
cidades, modificando também o modo de vida social. Este estudo de caso tem por objetivo
estudar a origem e evolução numa parcela do espaço urbano de Pedro II - PI, a Vila Kolping.
Para tanto, embasa-se em autores como Scarlato (1996), Carlos (2005), e Santos (2008). Metodologicamente, este estudo de caso trilhou caminhos da pesquisa bibliográfica e de campo,
com entrevistas com os moradores. A evolução do bairro está relacionada ao processo de
espacialização da sociedade pedrossegundense e ao êxodo rural. Percebe-se uma segregação
socioespacial na Vila Kolping, e a pesquisa se preocupou também em mostrar as transformações espaciais do lugar, resultantes do processo de humanização do espaço.

Palavras-chave: Espaço; Urbanização; Vila Kolping.
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INTRODUÇÃO

M

uitos estudos têm sido publicados sobre as cidades e a Geografia Urbana nos últimos anos. Eminentes geógrafos como Milton Santos, Ana Fani Alessandri Carlos e
Roberto Lobato Corrêa figuram na lista dos que se preocuparam com a investigação
científica em busca de uma compreensão e de novos olhares sobre a temática da urbanização.
Embora seu modelo predileto de cidade brasileira seja a grande metrópole da região Sudeste, uma realidade distante da pequena cidade cujo bairro é o objeto de estudo deste artigo, esses pensadores fizeram avançar a discussão sobre o espaço urbano no País.
O objetivo da pesquisa é compreender os determinantes da origem e da evolução urbana
da Vila Kolping de Pedro II – Piauí, processo ocorrido na década de 70 do século XX. Especificamente, também era objetivo analisar a ocupação humana no bairro, relacionado a isso as
transformações promovidas no espaço urbano e as atuais condições de vida da população.
Esta pesquisa se justifica pela necessidade de investigar o espaço coletivo do bairro, bem como
analisar o espaço social que esse grupo usufrui, para assim melhorá-lo. Este estudo oferece a possibilidade de a sociedade e o Poder Público pensarem a respeito do espaço urbano e melhor planejá-lo.
O problema a ser estudado é como se originou e se transformou a Vila Kolping, bairro de
Pedro II – PI. Atendendo a uma finalidade prática, tendo em vista a delimitação da área estudada, neste trabalho considera-se Vila Kolping tanto o bairro com esse nome quanto a área
que atualmente se denomina Vila Operária. Essa decisão de nomear os dois bairros que são
objeto deste estudo como Vila Kolping tem uma razão prática: facilitar o estudo dos fenômenos
estudados através dos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Pedro II - PI.
A cidade, como forma de espacialização da sociedade, é estudada pela Geografia Urbana,
cujo objeto é o espaço urbano. Desta forma, este trabalho de pesquisa visa realizar uma investigação da origem e evolução urbana do bairro em questão, problematizando questões relacionadas à segregação socioespacial, falta de planejamento urbana e infraestruturas fundamentais.
A primeira seção traz alguns conceitos chave como urbanização e cidade são discutidos à luz de
grandes pesquisadores, dando atenção também ao processo de urbanização do Terceiro Mundo.
Já a segunda seção apresenta esclarecimentos quanto à metodologia empregada, uma
vez que o estudo de caso foi realizado através de extensa pesquisa bibliográfica, além de
utilizar técnicas como entrevistas dirigidas e visita in loco. O tema ainda é analisado na escala local, demonstrando o processo de ocupação do bairro e seus determinantes, as transformações da paisagem e as condições de vida. Metodologicamente, este estudo de caso
trilhou caminhos da pesquisa bibliográfica e de campo, com entrevistas com os moradores.
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é isto: um conjunto de formas contendo cada
qual frações da sociedade em movimento. As
formas, pois têm um papel na realização social
A natureza é a base sobre a qual nasce o es- (SANTOS, 1988, p.10).
paço, pois este se constitui a partir das modifiO espaço geográfico, para o autor, é uma
cações que o homem promove nela. A busca
ininterrupta do homem pela subsistência levou- junção de objetos e relações mediados pela
-o a criar e aprimorar técnicas de transforma- sociedade e sua dinâmica. O espaço geográção dos objetos naturais através do trabalho, fico seria apenas espaço se não houvesse a
vida humana.
produzindo o espaço geográfico.

A CIDADE E O GLOBAL: A CIDADE, O
URBANO E O ESPAÇO GEOGRÁFICO

Essa crescente modificação do espaço do
homem se corporifica na cidade: ela é um dos
símbolos dessa nova fase da história humana.
Na cidade pós-industrial estão concentrados os
centros de pesquisa, as universidades, as instituições financeiras, as indústrias, as agências
governamentais, elementos fundamentais para
a vida de relações. A sociedade pós-industrial
é a responsável por essa progressiva artificialização das paisagens. Um estudo atual sobre a
cidade deve imperativamente considerar a mutabilidade da paisagem urbana. É resultado da
acumulação das relações sociais de diversos
tempos, de acordo com Santos (1988).

O surgimento das cidades se tornou possível, dentre outros fatores, pela acumulação cultural, pois ela permitiu uma especialização do
trabalho humano, uma vez que a cidade é lugar
concentrador de atividades não agrícolas. A espacialização do trabalho humano, orquestrada
dentro do movimento da produção capitalista,
produz o espaço urbano, um processo regido
no mundo globalizado pelas necessidades do
capital (CARLOS, 2005).

Nas sociedades capitalistas, a produção do
espaço urbano está intrinsecamente ligada à
propriedade privada da terra, um direito que
é assegurado juridicamente, segundo Carlos
Ainda de acordo com Santos (1988), a pai- (2005). Essa produção, no mundo capitalista,
sagem é o domínio do visível. É, assim como está também ligada à apropriação do trabalho,
o espaço geográfico, uma das categorias fun- o que Karl Marx chama de mais-valia.
damentais do conhecimento geográfico. A parA noção de cidade excede o plano do estritir dos anos 1970, novos estudos se debruçaram sobre o espaço geográfico. Dentre várias tamente visível, a percepção do espaço conscontribuições nesse sentido está a de Santos truído. Engloba também o movimento das pes(1994). Este autor diz que a palavra espaço soas, das mercadorias, do capital. Segundo o
é uma dessas que revelam uma multiplicidade pensamento de Carlos (2005), a cidade possui
certa desorganização, o que é resultado da orde sentidos, considerando que:
ganização promovida pelo esforço do capital,
o espaço não é nem uma coisa, nem um que buscando sua reprodução, também prosistema de coisas, senão uma realidade rela- duz e reproduz o espaço urbano:
cional: coisas e relações juntas. Eis por que
sua definição não pode ser encontrada senão
em relação a outras realidades: a natureza e a
sociedade, mediatizadas pelo trabalho. [...] O
espaço deve ser considerado com um conjunto indissociável de que participam, de um lado,
certo arranjo de objetos geográficos, objetos
naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida
que os preenche e os anima, seja a sociedade
em movimento. [...] O espaço, por conseguinte,

O desenvolvimento das forças produtivas produz mudanças constantes e com essas a modificação do espaço urbano. Essas mudanças
são hoje cada vez mais rápidas e profundas,
gerando novas formas de configuração espacial, novo ritmo de vida, novo relacionamento
entre as pessoas, novos valores (CARLOS,
2005, p. 69).
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Em outras palavras, a cidade é dinâmica em
suas relações, e esta sua dinamicidade determina um modo de vida diferenciado quando
comparado ao campo. No espaço urbano, os
fluxos de informações são mais intensos, as relações sociais mais diversificadas, os serviços
e a produção mais especializados. O modo de
vida urbano se torna na sociedade pós-industrial a representação da pós-modernidade, da
tecnologia, do conforto, do acesso à cultura e
aos bens materiais.
Cabe ainda fazer a distinção entre espaço urbano e terra urbana. Enquanto um se configura
como produto, carregado de valor uma vez que
resultado do esforço humano, a outra, não sendo produto do trabalho humano, é vista apenas como instrumento de trabalho (CARLOS,
2005).
Nas palavras de Santos (1994), muitos confundem cidade e urbano. Numa distinção, o urbano seria o abstrato, o geral, o externo; e a
cidade o particular, o concreto, o interno. Por
isso, haveria coisas relacionadas ao urbano e
coisas relacionadas à cidade. Entre as “coisas
do urbano” estariam as atividades que na cidade se realizam: o emprego, a divisão do trabalho, a cooperação. E, entre as coisas da cidade: a propriedade, a especulação, a habitação,
o urbanismo. O conjunto formado por cidade e
urbano comporia a teoria da urbanização.

A CIDADE PÓS-INDUSTRIAL
A cidade se constrói a partir do fazer/refazer
humano sendo, portanto, produto histórico e,
ao mesmo tempo, conjunto de formas, elementos e relações imprescindíveis para o seu próprio desenvolvimento e reprodução (CARLOS,
2005). É produto histórico uma vez que suas
paisagens refletem as marcas do tempo passado e as influências do presente, e é condição
sine qua non para a sociedade pós-industrial
ao passo que permite o desenvolvimento da
vida humana no espaço.

Os núcleos urbanos são centros polarizadores de atividades, reunindo condições materiais
e imateriais para a sobrevivência do homem
em sociedade. Compõem-se do movimento de
pessoas, mercadorias, capital e produzem-se a
partir de relações socioeconômicas, políticas e
culturais.
A Inglaterra foi o país que mais acumulou capital durante o período mercantilista, e saiu na
frente no que se refere à industrialização. A Revolução Industrial causou uma transformação
nas paisagens urbanas inglesas e europeias.
As indústrias passaram a dominar o ambiente
das cidades, tornando-as mais movimentadas
e poluídas. A cidade passa a encerrar as contradições observadas na atualidade, transforma-se em espaço de confronto entre a burguesia e o proletariado.
A cidade após a Revolução Industrial tem caráter concentracional de pessoas, produtos e
relações. O avanço nos meios de transporte e
comunicação torna os lugares mais dependentes e inter-relacionados. Surge o modo de vida
urbano, caracterizado pelo vai-e-vem dos operários e veículos, movimentos sindicais e luta
por melhores salários e condições de trabalho.
O capital se torna fator mediador de tais relações, e das próprias transformações na paisagem urbana. O poder está concentrado então
na mão das camadas mais altas e, quando as
relações entre as cidades se transformam, e
as redes urbanas ganham cada vez mais importância, com uma hierarquização entre elas.
As metrópoles representam, na nova realidade
industrial, a um exemplo da influência do capital no espaço.
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AS CIDADES BRASILEIRAS
A urbanização não ocorre da mesma forma
em todos os lugares. Sua dinâmica e seu ritmo
são diferentes em conformidade com as condições sociais, políticas e principalmente econômicas do espaço. Ao passo que se mostrou
um processo lento no mundo europeu, marcado pela industrialização ao longo dos séculos,
“o retardo da urbanização nos países do ‘Sul’ é
seguido por uma verdadeira revolução urbana”
(SANTOS, 1988, p.16).
A urbanização brasileira nos períodos colonial, imperial e no início do período republicano
se deu de forma lenta. No Brasil, as primeiras
cidades datam do século XVI. Conforme escreveu Scarlato (1996, p. 414), “[...] as cidades
brasileiras no período colonial representaram
um prolongamento do mundo rural. [...] representavam o fórum do poder político, porém era
a casa-grande que exercia de fato esse poder.”
Além disso, de acordo com Azevedo apud Rebêlo (2000, p. 99),

da foi depois aproveitada pela latente atividade
industrial.
Segundo Scarlato (1996), o café e a ferrovia
foram fatores importantes na criação de cidades no Sudeste. A cafeicultura foi responsável
por uma acumulação de capitais que ensejou
o avanço da industrialização, depois da crise
de 1929. A partir de 1930, o fomento à industrialização com Getúlio Vargas através da
substituição de importações no período da Segunda Guerra Mundial representou um passo
importante para a urbanização. Utilizando as
palavras de Carlos (2007, p. 35), “o processo
de transformação imposto por uma urbanização crescente ocorre de forma violenta e, em
pouco tempo, muda profundamente São Paulo,
o que traz consigo profundas consequências”.

Somente se pode considerar a existência de
uma rede urbana no Brasil a partir da década
de 50, com a implantação do sistema rodoviário na Era Kubitscheck, integrando as principais cidades brasileiras de várias regiões do
país. As rodovias, ao cortar as regiões brasi[...] ao se encerrar o século XVI, o Brasil pos- leiras, levaram uma série de novos serviços, o
suía apenas 17 núcleos urbanos, dos quais que incentivou a criação de novas cidades no
somente 3 eram cidades: Salvador, São Se- interior (SCARLATO, 1996).
bastião do Rio de Janeiro e Filipéia de Nossa
Desde a revolução urbana brasileira, houve
Senhora das Neves. Ao findar o século XVII, já
existiam 7 cidades e 51 vilas. Além das já ci- primeiro uma urbanização aglomerada, com o
tadas, São Luís do Maranhão, Nossa Senhora aumento do número dos núcleos com mais de
da Assunção de Cabo Frio, Nossa senhora de 20 mil habitantes, entrando em curso depois
Belém e Olinda haviam sido elevadas à catego- uma urbanização concentrada, com a multipliria de cidade. Esses números evoluíram para cação das cidades de tamanho intermédio, e
10 cidades é 169 vilas no final do século XVIII. posteriormente, o aumento no número de cidaAs novas cidades eram São Paulo, Mariana e des milionárias (SANTOS e SILVEIRA, 2008).
Oeiras (REBÊLO, 2000, P. 99).
A modernização do campo a partir dos anos
1970, com a mecanização crescente e a bioApós a Independência, a cultura do café se tecnologia, configurou o que se chama de
apresentou como o mais dinâmico ciclo do ‘novo rural brasileiro’ (OLIVEIRA, 2011). Esse
Brasil agroexportador. Por conta da atividade processo causou uma redefinição entre o urcafeeira foram implantadas algumas das mais bano e o agrícola, tendo como consequência
antigas estradas de ferro no Brasil. Os trilhos o êxodo rural, com a expulsão de populações
ligavam os principais núcleos urbanos do Su- não adaptadas às novas exigências por qualideste, transportando pessoas, mercadorias e a ficação do mercado de trabalho no campo. A
produção agrícola. Essa infraestrutura instala- cidade passou a abrigar essa população cam412
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ponesa não qualificada excluída do processo tre as facções do tráfico de drogas e da luta da
produtivo, moldando o notável processo da ur- polícia contra o tráfico, que domina muitas fabanização brasileira.
velas da cidade”. Segundo o autor, há em suas
favelas um exército de reserva, com uma parte
Segundo Souza et. al. (2010), a intensidade da população ocupada em subempregos e a
do processo de urbanização nos países subde- outra a serviço do tráfico.
senvolvidos impossibilitou o planejamento e a
estruturação do espaço geográfico para absorOs bairros-favela são muitas vezes construver grandes mudanças. Um exemplo dessa in- ídos nas regiões de periferia. De acordo com
tensidade é o Brasil. Em 1950, o país tinha 36% Carlos (2005), a população pobre procura árede seus habitantes vivendo em áreas urbanas; as mais distantes porque os terrenos são mais
em 2000, já somava 81%. Esse aumento na baratos, falta infraestrutura e existe a possibipopulação urbana não foi seguido pelo aumen- lidade da autoconstrução, dentre outros motito suficiente do número de empregos nas áre- vos.
as urbanas, gerando um grande problema. Em
2010, segundo o IBGE, foram registrados 84%
A maior cidade brasileira, São Paulo, até o
da população brasileira morando em cidades. início da República crescia num ritmo muito
lento, motivado pela cafeicultura, o que muNo Brasil, as duas metrópoles nacionais, Rio dou constantemente a paisagem da cidade. A
de Janeiro e São Paulo, são as únicas a irradiar população de São Paulo aumentou tanto pelo
sua influência por todo o território ininterrupta- crescimento vegetativo como pela chegada de
mente. São cidades que se destacam por sua imigrantes.
grande população, o que determina grandes
problemas sociais e espaciais. Na cidade do
A Grande Metrópole brasileira demonstra seRio de Janeiro, a intenção de modificar a pai- gregação socioespacial intensa, onde edifícios
sagem por meio de um projeto se materializou de luxo são vizinhos de grandes favelas, conseentre os anos de 1903 e 1906. Conforme de- quência da grande desigualdade social. Para
monstra Gutierrez (2010), em 1906 é colocado as áreas nobres, a presença de favelas é incôem prática pela prefeitura do Rio de Janeiro o moda, pois isso provoca uma desvalorização
Projeto Bota Abaixo, um plano urbanístico de do preço da terra urbana.
alargamento da Avenida Central (atual Avenida
Rio Branco), responsável pela demolição de
No caso do território nordestino, importanvárias casas velhas das ruas centrais.
te macrorregião brasileira, este foi o primeiro
A população pobre que se foi expulsa se fi- a ser ocupado no início da colonização porxou nos morros próximos, dando origem a um tuguesa. No entanto, segundo afirma Scarlato
dos grandes problemas socioespaciais da rea- (1996), a urbanização do sertão nordestino se
lidade atual da cidade em questão: a faveliza- deu a partir das duas grandes cidades da reção. As favelas cresceram em número e tama- gião no período: Salvador e Recife. A presença
nho ao longo do tempo, ao sabor da ocupação dos rios representou um fator determinante na
dos habitantes mais pobres. Esse processo se localização das vilas criadas nessa época. Deacentuou com a rápida urbanização da segun- las partiram ferrovias que ligavam os principais
da metade do século XX, determinando uma núcleos econômicos do sertão e do litoral. No
ocupação desordenada do solo urbano cario- século XX, houve uma perda de importância
ca.
das duas cidades nordestinas no plano geral
da política e da economia brasileiras, devido à
Segundo Gutiérrez (2010, p. 22), “um dos ascensão de outros centros urbano-econômigrandes problemas enfrentados pelo Rio de cos, como São Paulo.
Janeiro é a violência, decorrente de brigas en413
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Conforme afirma Scarlato (1996), no Nordeste, a parceria como forma de relação de
trabalho no campo, sucedendo ao trabalho escravo, e a resistência do latifundiário à industrialização retardaram a urbanização. O crescimento urbano se concentrou principalmente
nas capitais estaduais e em algumas cidades
do interior. No Piauí, estudiosos como Araújo
(2006) destacam o desenvolvimento de uma
rede urbana que se desenvolveu ao longo do
século XX, como fruto de um processo lento
que se desenrolou desde o surgimento da primeira cidade piauiense, Oeiras, em 1759, que
também foi a primeira capital, passando para
a transferência do centro político-administrativo
para Teresina, em 1852.
Houve uma posterior evolução da hierarquia
urbana a partir do desenvolvimento da economia estadual calcada em atividades primárias
e de uma incipiente industrialização na capital.

vestigada, caracterizando um estudo de caso.
Para tanto, a observação direta dos fenômenos
estudados foi fundamental, com visitas in loco
e técnicas como entrevistas dirigidas, sendo
utilizados instrumentos como questionários e
máquina fotográfica para registros de imagens
da área. O trabalho também apresenta um estudo espacial da investigada. Na pesquisa por
amostragem, num universo de 3.632 habitantes da Vila Kolping, foi realizada consulta a 1%
desse total.

A EXPANSÃO URBANA DE PEDRO II
(PI) - A VILA KOLPING
Até o final da primeira metade do século XX,
verificava-se uma desarticulação entre a área
urbana e a área rural de Pedro II, como também
desarticulação em relação às demais cidades
do entorno. Esse isolamento da cidade era herança do período em que era considerada vila.

A EXPANSÃO URBANA DE PEDRO II
(PI) E A VILA KOLPING

O perímetro urbano, até essa época, restringia-se ao centro histórico e às áreas ocupadas
ao redor deste núcleo inicial de povoamento.
Foi com a chegada dos alemães à cidade, a
MATERIAIS E MÉTODOS
partir da década de 60, que teve início um peA ciência, criação humana que visa explicar ríodo de grandes transformações do sítio urbaracionalmente esses fenômenos que ainda es- no pedrossegundense.
tão fora do seu domínio de entendimento atraUm grupo de alemães ligados à Igreja Catóvés da observação e da experiência, utiliza a
lica e apoiados por instituições filantrópicas de
pesquisa para atingir essa finalidade.
seu país encabeçaram uma série de construQuanto ao método, partiu-se do pressuposto ções dentro da cidade e na zona rural. Houve
de que a pesquisa é uma maneira racional e um alargamento do perímetro urbano com a
sistemática de buscar respostas e compreen- edificação de um novo bairro, determinando
der um problema, processo ou fenômeno que um processo de ocupação do espaço além do
até então era alheio ao conhecimento humano. rio Corrente, curso d’água intermitente que corta a cidade.
Dentre os procedimentos metodológicos triA figura 01 mostra uma das primeiras calhados, foi realizada extensa pesquisa bibliográfica, investindo no entendimento de autores sas do bairro. Nos anos 1970, o formato era
como Scarlato (1996), Carlos (2005) e Santos bastante simples, e elas guardavam distância
umas das outras.
(2008) para embasar teoricamente o estudo.
A pesquisa que serviu de base para este
artigo buscou se aprofundar no histórico de
formação e na organização atual da área in414
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Figura 01 – Casa construída no início da ocupação da Vila Kolping de Pedro II
Posteriormente, a lentidão no ritmo de construção das casas motivou um acordo entre os filantropos e os operários, segundo o qual as obras
seriam inicialmente pagas pelas doações estrangeiras, e o valor da construção seria parcelado,
a longo prazo, para a quitação total por parte dos
trabalhadores.

Fonte: próprio autor (2019).

De acordo com entrevistas realizadas com alguns dos primeiros moradores do bairro em questão, o início do povoamento ocorreu com o loteamento das terras. Os primeiros habitantes dos
bairros se mudaram para a região, que não tinha a
mínima infraestrutura. Durante um período de 10 a
20 anos conviveram com problemas como a falta
de pavimentação nas ruas, de eletricidade etc.

O novo bairro, inicialmente denominado Vila
Operária, teve suas primeiras casas construídas
em regime de mutirão por operários. O início de
sua edificação se deu em meados do início da década de 70, e a partir dele surgiram outros bairros,
determinando um aumento no ritmo de crescimento da cidade. O bairro ficava distante do centro da
cidade, à qual se ligava através de uma estrada
de terra.

Uma pesquisa por amostragem de dados feita
junto aos moradores da Vila Kolping mostrou que
a partir dos anos 1980 houve um crescimento significativo no número de pessoas que chegaram ao
bairro. Um destaque é a década seguinte, período
que a maioria dos entrevistados disse ter aí fixado moradia, configurando o boom populacional
do bairro. O crescimento da cidade na direção sul
promoveu a expansão do bairro, assim como a diPosteriormente, configurou-se um novo bairro, versificação das condições de vida da população.
que por ter crescido em população e se espacializado por uma grande área, acabou por englobar
A OCUPAÇÃO HUMANA E AS
a Vila Operária e ser reconhecido pelo Poder PúTRANSFORMAÇÕES NO ESPAÇO
blico como a Vila Kolping.
Sabendo-se que dentro do espaço geográfico
A Vila Kolping teve origem a partir do crescimen- do município atuam como agentes transformato da cidade na direção Sul. A ocupação humana dores os detentores da propriedade da terra, os
orientou o crescimento nas áreas situadas além agentes imobiliários e o Estado, estes dois últimos
do rio Corrente, que corta a cidade de Pedro II. As têm sido mais presentes na modificação do espaterras, originalmente pertencentes a proprietários ço do bairro estudado.
de terras, foram compradas pela paróquia de NosA Vila Kolping configura-se como um bairro resisa Senhora da Conceição, com sede na própria dencial, com predomínio de residências de baixo
cidade, foram loteadas e colocadas à disposição padrão, e poucas e isoladas residências mais alto
da comunidade.
valor (FIG. 02 e 03). O espaço considerado possui uma configuração urbanística com ruas largas
Inicialmente, foram ocupadas por operários que e retilíneas, resultante de uma orientação imobiliátrabalhavam em obras da própria paróquia. Muitas ria para sua urbanização na segunda metade do
casas foram construídas em regime de mutirão, século XX. Como mostra a ilustração, duas realidae a partir do projeto assistencialista encabeçado des distintas ocorrem no mesmo lugar, ao mesmo
por alemães, com doações europeias, o material tempo.
para a construção das casas era distribuído gratuitamente.

415
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Exemplos de moradias na Vila Kolping Figura 2Figura 3

Figura 2: residência de alto valor da Vila Kolping. Os muros altos e a presença de cercas elétricas mostram a tentativa dos
moradores mais abastados de se isolarem da situação de pobreza que os cerca.
Figura 3: casas populares simples típica do bairro.
Fonte: o autor (2019)

Figura 4 : O processo de ocupação da Vila Kolping (1970 – 2010) Fonte: Adaptado pelo autor de SECE (SMS – PII), 2019.
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Embora haja um pensamento entre alguns
moradores de que a edificação do novo bairro
tenha sido resultado de um planejamento do
espaço, isso não condiz com a realidade, pois
o planejamento urbano vai além do simples traçado urbanístico, englobando também a preocupação com o desenvolvimento do lugar, a
qualidade de vida da população e com uma
boa relação entre população e espaço.

mais silvestres e determinou a diminuição de
ocorrência de algumas espécies vegetais, inclusive com possível perda de biodiversidade.

A presença de uma população de classe baixa é predominante. O baixo poder aquisitivo
leva essas pessoas a buscarem as áreas mais
afastadas pela facilidade de conseguir terrenos
de forma mais barata. Nessas áreas de menor
adensamento populacional as casas geralmenSegundo dados de 2010 do Posto do Progra- te são simples, destacando-se na paisagem
ma Saúde na Família (PSF) da Vila Kolping, es- verde das árvores restantes.
tabelecimento vinculado à Secretaria Municipal
de Saúde de Pedro II – PI (SMS - PII), o bairro
No bairro, diferem as áreas de intensa ocupossui 3.632 habitantes, sendo 1.793 do sexo pação humana, nas regiões mais ao norte do
masculino e 1.839 do sexo feminino, distribuí- bairro, por conta da proximidade com as áreas
dos em 986 famílias.
de maior densidade populacional da cidade,
ou seja, o centro e seus arredores. A própria
O Setor de Epidemiologia e Combate a Ende- direção da ocupação humana no bairro foi do
mias (SECE) da SMS – PII, para o bom anda- norte para o sul. Por conseguinte, as áreas de
mento de seu trabalho, mapeou a área e elabo- ocupação mais recente possuem menor denrou um croqui (FIG. 04) em que está detalhada sidade demográfica, com a presença de terrea divisão urbanística normalmente considerada nos baldios e áreas verdes com baixo nível de
para o bairro. Segundo essa divisão, o bairro intervenção humana.
possuía em 2011 um total de 103 quadras, em
que se pode identificar 1.183 residências, senAs estradas construídas nas áreas marginais,
do que para toda a zona urbana de Pedro II por falta de agilidade do poder público municiforam contadas 506 quadras.
pal, demoram muito a receber pavimentação.
O sistema viário do bairro possui apenas uma
Os números mostram o tamanho relativo do avenida principal, a principal ligação entre este
bairro em relação à área da cidade, podendo- e outras partes da cidade. Algumas ruas secun-se considerar, grosso modo, que o bairro em dárias são asfaltadas, sendo que maior parte
questão responde por 1/5 do perímetro urbano das ruas possui apenas calçamento, mesmo
de Pedro II. O crescimento da cidade determi- que em péssimo estado de conservação. As
nou a ocupação das áreas periféricas do bair- ruas são geralmente largas.
ro, e a população, encontrando terrenos mais
baratos para loteamento, começou a habitar
Quanto aos impactos socioambientais poterrenos numa área mais ao sul da cidade. As dem ser citados os problemas de infraestrutura
casas e os terrenos sem uso tomaram o lugar ambiental, como a ausência de rede coletora e
de áreas verdes, onde predominavam recortes tratadora de esgotos (os dejetos são jogados
da vegetação de cerrado crescendo no solo a céu aberto). No entanto a maior parte das
arenoso.
casas do bairro possui fossas sépticas. Outro
problema é a ausência de locais apropriados
Segundo os moradores antigos, espécies para o armazenamento do lixo doméstico, púvegetais como a macambira, e espécimes de blico e comercial.
raposas e preás eram comuns na região no
início do povoamento do bairro. Com o tempo,
o adensamento populacional afugentou os ani417
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AS CONDIÇÕES DE VIDA DA
POPULAÇÃO E A DESIGUALDADE
URBANA
Parte significativa da população que chegou
ao bairro nos últimos 50 anos é provinda da
zona rural do município, consequência do processo de urbanização em curso no Brasil, intensificado a partir dos anos 1950, e no Piauí
coincidindo com o período em que a população
urbana ultrapassou a rural.
Quando questionados na pesquisa sobre as
razões que os levaram a escolher o referido local para moradia, as respostas (dos moradores
consultados) que mais apareceram, em ordem
decrescente de frequência, foram: por gostar do
bairro; por ter encontrado preços mais baixos
nos terrenos; por ter ganhado terrenos no local;
por indicação de parentes, amigos, conhecidos,
etc.; por outros motivos e por falta de opção.
Na entrevista, quando a pergunta foi que trabalho sustenta a família do entrevistado, a maior
percentagem disse ter sua família sobrevivendo
de trabalho autônomo, o que mostra a predominância do subemprego e do desemprego estrutural.

o esforço das políticas federais de universalização do acesso à eletricidade consegue atingir
até algumas das áreas mais distantes, embora a
distribuição não seja da melhor qualidade.
A educação oferecida nas instituições do ensino básico ainda é baixa qualidade, dificultando a aprendizagem dos estudantes e sua futura
qualificação profissional. A melhoria na educação oferecida à população é fundamental para
a ascensão social dos moradores, e para um
aumento na qualidade de vida.
São fundamentais as atividades que levem
informação à população, especialmente aos jovens, no combate às drogas, no auxílio para a
assunção de sua autonomia enquanto cidadãos
e na sua inserção no mercado de trabalho. Também nessa linha, são necessários incentivos à
valorização da identidade cultural dos moradores como uma forma de inclusão social.
O estado socioambiental do bairro pode ser
classificado como instável, uma vez que a ausência (ou deficiência) de atuação dos órgãos
do poder público municipal poderá complicar a
situação no futuro. Problemas relacionados às
drogas e à segurança, embora não sejam intensos, estão presentes e esporadicamente se
manifestam. Também são poucas as alternativas de lazer para os moradores, além do que a
infraestrutura de lazer que existe está em péssimo estado de conservação. Estes dentre outros
fatores, contribuem para a falta de perspectivas
em que se encontram muitos jovens do bairro.

Os dados obtidos também mostram ser significativo o número de pessoas morando no bairro
(ou seja, na zona urbana) e ainda ligadas a atividades agrícolas. Uma explicação para a presença da atividade agrícola desenvolvida pela
população mais pobre está na origem dessa população. Grande parte dos habitantes do bairro
O desemprego, a falta de políticas públicas
é proveniente do campo, configurando um êxode acesso à educação de qualidade, à cultura
do rural.
e à informação e a falta de perspectivas para
os jovens são problemas que necessitam de
Grande parte da população do bairro depenatenção em busca de soluções. A Vila Kolping,
de de serviços públicos de saúde e educação.
apesar das limitações destacadas, possui poQuando questionados se já tinham utilizado sertencialidades tanto econômico-produtivas (poviços de educação pública ou serviços de saúdendo a população ser integrada às atividades
de (postos PSF do bairro ou hospitais), a maior
turísticas que são desenvolvidas no município)
parte respondeu afirmativamente.
como socioculturais, com a inclusão dos jovens
em atividades que provoquem a sensibilização
Também perguntados sobre a regularidade e
e a conscientização quanto às suas condições
eficiência dos serviços de coleta de lixo, energia
de vida.
elétrica, distribuição de água, iluminação pública, e pavimentação, a maior parte dos moradores mostrou-se insatisfeita. Quanto à iluminação,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo reúne informações adquiridas a partir do trajeto indicado no Projeto de Pesquisa “A
cidade além do rio: evolução, ocupação humana e transformações no espaço da Vila Kolping
de Pedro II – Piauí”.
Os objetivos traçados no Projeto de Pesquisa foram alcançados. Com a realização de um
estudo da área delimitada e com os métodos e as técnicas definidos no projeto, estudou-se a
expansão urbana na Vila Kolping de Pedro II, bem como as transformações do bairro nas últimas
décadas. Também constatou-se, a partir das entrevistas, o perfil da população do bairro.
Na pesquisa, foi de capital importância o contato com a população do bairro através das entrevistas realizadas e da aplicação do questionário. Esse contato propiciou um alargamento de
nossa visão geográfica sobre o bairro, favorecendo assim o avanço da investigação.
O bairro em questão, edificado a partir da década de 70 do século passado, apresenta atualmente áreas de maior densidade populacional e áreas pouco povoadas. Há certa segregação
socioespacial na Vila Kolping, onde a população de nível de renda mais elevado mora nas áreas
ao norte do bairro, áreas essas mais bem pavimentadas, com certa quantidade de meios de
consumo coletivo disponíveis.
No entanto, serão necessárias pesquisas mais aprofundadas sobre esse espaço, uma vez que
este estudo de caso não esgotou as possibilidades de fenômenos que podem e devem observados e pesquisados na área. Para que se chegue a um resultado satisfatório sobre a área, as
futuras pesquisas podem desenvolver um trabalho de investigação sobre suas potencialidades,
a relação espaço - identidade cultural e sobre o papel da juventude na melhoria das condições
de vida do bairro, podendo assim aplicar tais conhecimentos na vida prática da população.
Ademais, a população não se encontra satisfeita com os serviços oferecidos e com a qualidade de vida, o que indica que o poder público deve atuar em busca de melhorias. Mais opções
de lazer devem ser oferecidas à população, bem como mais acesso à cultura e educação de
qualidade.
Por fim, cumpre dizer que a investigação foi bastante positiva para os envolvidos. Para o pesquisador e para a sociedade, conferindo aos dois primeiros uma visão sobre a realidade socioespacial de uma parcela do espaço urbano de Pedro II, e à última uma valiosa contribuição para
seu próprio autoconhecimento.
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A CONTRIBUIÇÃO DO ENSINO DE
HISTÓRIA NOS PRIMEIROS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: Este artigo pretende refletir sobre a contribuição do ensino de História nos primeiros
anos do Ensino Fundamental, considerando sua relevância para a formação do indivíduo, bem
como o papel do professor polivalente para a consciência crítica e descoberta de si como
agente de transformação social, intervindo na sociedade. Pretende-se abordar aspectos históricos sociais desde a época primitiva até os dias atuais. Por meio do ensino de História nos
primeiros anos do Ensino Fundamental podemos fazer com que a criança conheça sua cultura e amplie seus conhecimentos, desenvolvendo a criticidade e valorização da sua própria
história. O ensino de História deve permitir que os alunos se compreendam a partir de suas
próprias representações, da época em que vivem, inseridos num grupo, e, ao mesmo tempo
resgatem a diversidade, praticando uma análise crítica de uma memória que é transmitida.

Palavras-chave: História; Contribuição; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

P

or meio do ensino de História pode se entender como foram formadas as diversidades
culturais e sociais entre os diversos tipos de localidades e povoados, e que as nossas
vidas são transformadas de acordo com a História de cada momento.

Definir a natureza do conhecimento histórico substantivo é repleto de debates. Em grande parte, o debate gira em torno do que constitui eventos e ocorrências historicamente significativos.
Estudando o passado podemos refletir sobre as ações e fatores que influenciam em nosso
cotidiano, e ao ensinar História para as crianças dos primeiros anos do Ensino Fundamental,
de maneira adequada, pode-se incentivá-las a desenvolverem reflexões, opiniões, senso crítico,
senso coletivo e participativo, despertando interesses e curiosidades.
O professor polivalente, ao ensinar a matéria de História auxilia no processo de aprendizagem
das crianças, ensinando conteúdos de maneira adequada, considerando a faixa etária, capacidades e limitações dos alunos.
O mundo sofre constantes modificações, sendo cada vez mais globalizado e exigindo melhores qualificações e formações.
Por meio da educação o aluno está em fase de formação de características pessoais, as quais
influenciam no comportamento e personalidade das crianças, inclusive em toda sua vida adulta.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (1996, p. 08) em seu artigo 26°, § 4º vigora
sobre o ensino da História do Brasil considerando os seguintes fatores: “As contribuições das
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia”.
Sabe-se que o Brasil é cercado por influências africanas e indígenas, sendo assim, devemos
mostrar aos alunos os motivos da nossa miscigenação, trabalhando com conteúdos referentes
à História do Brasil. A História é uma disciplina de fundamental importância para a formação e
desenvolvimento dos educandos, por meio dela é possível compreender como desenvolveram a
cultura, estrutura do ambiente ou localidade, política, economia e demais diferenças sociais da
população. Segundo Morin (2001, p. 92):
Na história temos visto com frequência, infelizmente, que o possível se torna impossível e
podemos pressentir que as mais ricas possibilidades humanas permanecem ainda impossíveis
de se realizar. Mas vimos também que o inesperado torna-se possível e se realiza; vimos com
frequência que o improvável se realiza mais do que o provável; saibamos, então, esperar o inesperado e trabalhar pelo improvável (MORIN, 2001, p.92).
A história é sobre mudança. É o assunto que mais contribui para a ampliação da imaginação. Um dos propósitos de um estudo da história é ajudar os alunos a transcender sua própria
experiência imediata e entender como a humanidade evoluiu e se desenvolveu. É irônico que,
quando há constantes comentários da mídia sobre a necessidade de os trabalhadores do futuro
serem capazes de se adaptar às mudanças, que o estudo acadêmico das mudanças fornecido
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pelo currículo de história seja descartado. A história ensina o pensamento crítico, algo que todos
precisamos muito hoje.
Ele examina as pessoas em épocas passadas e presentes em diferentes sociedades, observando e explicando suas atitudes, crenças e comportamentos, e interpretando suas reações às
várias pressões, condições e eventos que induzem mudanças. Na sua contribuição para com o
ensino-aprendizagem de História nos Anos Iniciais, a nova LDB expressa quais conhecimentos
considera imprescindíveis e adequados, para os alunos aprendem nas aulas:
[...] Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela. §1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e
natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. [...] §4º O ensino da História do
Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo
brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia (LDB, n° 9.394/96).
A sociedade atual está cada vez mais inserida aos acontecimentos históricos e por este motivo
as escolas e os professores devem inovar e ampliar seus conhecimentos. Segundo Hobsbawm
(1998, p. 36):
[...] as relações entre passado, presente e futuro não são apenas questões de interesse vital
para todos: são indispensáveis. É inevitável que nos situamos no continuum de nossa própria
existência, da família e do grupo a que pertencemos. [...] Não podemos deixar de aprender com
isso, pois é o que a experiência significa (HOBSBAWM, 1998, p. 36).
Segundo o autor (1998), as crianças dos primeiros anos do Ensino Fundamental precisam
conhecer o passado para entender seu presente e poder agir no futuro de forma significativa, é
por isso que a disciplina de História deve se fazer presente.
Ao pensar historicamente, o educador foge da simplicidade, da ingenuidade e das explicações
mágicas ao interpretar os problemas do cotidiano, buscando aprofundar sua análise, não se
satisfazendo com as aparências, buscando a causalidade dos fatos de forma inquieta e intensa
(HOBSBAWM, 1998).
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O PROFESSOR POLIVALENTE
E O ENSINO DE HISTÓRIA NOS
PRIMEIROS ANOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Para Hobsbawm (1998), uma teoria experimental de como ensinar os alunos a pensar
e entender a história pode ser criada a partir
do atual corpus de estudos de pesquisa. Isso
resulta em certas proposições. Primeiro, os alunos constroem entendimentos históricos mais
profundos quando têm oportunidades de usar
conscientemente seus conhecimentos e suposições anteriores sobre o passado (independentemente de quão limitados ou ingênuos)
para investigar o passado em profundidade.
Segundo o autor (1998), à medida que os
alunos exploram o passado, deve-se prestar
atenção não apenas aos produtos da investigação histórica, mas ao próprio processo investigativo. Terceiro, desenvolver o pensamento e a
compreensão históricos requer oportunidades
para os alunos trabalharem com várias formas
de evidência, lidar com questões de interpretação, fazer e abordar questões sobre a importância dos eventos e a natureza da evidência.
O ensino da história nas escolas tem um papel vital a desempenhar no desenvolvimento
da compreensão do aluno sobre seus contextos políticos, culturais e sociais e responsabilidades. A história não é apenas entender o que
aconteceu no passado. O trabalho da história
da escola é fornecer aos alunos esse conjunto
de ferramentas intelectuais que lhes permitirá
fazer conexões com o passado e tomar decisões morais informadas sobre suas vidas
no presente e no futuro. O ensino da história
é um papel importante e vital para o futuro
da nossa sociedade (HOBSBAWM, 1998).

O professor de história, tendo como tarefa transmitir uma “memória nacional”, não apresenta condições
de cumprir isoladamente com este trabalho. O poder
governamental, (...), tem examinado a necessidade de
se valer de outros instrumentos educacionais para sustentar e fazer perpetuar, na memória dos alunos, quem
deve ser considerado agente histórico responsável pelos “destinos do país” (HOBSBAWM, 1998, p. 43).

A História é vista como acontecimentos passados que tiveram como marco histórico datas,
heróis, cidades, países, entre outros e os professores muitas vezes acabam deixando de ensinar aos alunos assuntos que envolvam sua realidade, relacionando-a com contextos passados.
O professor polivalente deve ter habilidade
de buscar sentido e significado para o conhecimento do conteúdo a ser trabalhado, superando transmissão de informações, possibilitando analisar a realidade de cada criança,
atuando como mediador no processo ensino
aprendizagem, sendo o principal responsável
pela criação das situações de troca, de estímulos na construção de relações entre o estudado e o vivido, possibilitando o acesso aos
alunos de séries iniciais a novas informações.
O ensino de História pode contribuir para
capacitar as crianças dos primeiros anos do
Ensino Fundamental a entenderem a realidade
em que vivem e para que, a cada novo contexto ou nova situação, consiga incorporar
novas leituras, percebendo-se como agente
histórico,
consciente
de sua historicidade.
Segundo Zamboni (1993, p.7):

As informações nos chegam atualmente
são tão rápidas que os professores devem
conduzir o aluno de forma a obter o processo de ensino aprendizagem mútuo e repleto de paixão. Segundo (1998, p. 43):
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O objetivo fundamental da História no ensino fundamental, é situar o aluno no momento histórico em
que vive [...]. O processo de construção da história de vida do aluno, de suas relações sociais, situado em contextos mais amplos, contribui para situá-lo historicamente em sua formação social, a fim de
que seu crescimento social e afetivo desenvolve-lhe o sentido de pertencer (Zamboni, 1993, p. 7).

Para o autor (1993), ao ensinar História
para as crianças dos primeiros anos do Ensino Fundamental o professor pode fornecer
um senso de identidade que estimule e facilite sua cooperação com o outro: pessoas,
nações, culturas diferentes. Perceber o cotidiano como espaço privilegiado das transformações históricas possibilita que as crianças percebam-se como sujeitos da História.
O papel do professor polivalente deve ser
de mediador no processo ensino aprendizagem, levando em conta que seus alunos são
sujeitos históricos, pois o cotidiano estabelece articulações com as grandes estruturas de
poder, políticas e econômicas. O professor
polivalente deve valorizar a memória dos sujeitos históricos que constroem suas Histórias diariamente, tendo o ensino de História
como principal pressuposto formar cidadãos
que possam ser críticos com a realidade na
qual estão inseridos. Segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais de História (1997):
O ensino de História possui objetivos específicos, sendo um dos mais relevantes os que se relaciona à constituição da noção de identidade. Assim, é primordial que
o ensino de História estabeleça relações entre identidades individuais, sociais e coletivas, entre as quais as que
se constituem como nacionais (BRASIL, 1997, p. 26).

direitos e deveres, assegurando ao educando uma formação que seja capaz de levá-lo
a refletir sobre temáticas cotidianas e interferir positivamente em seu meio, sobretudo, em
sua vida, para transformá-la (BRASIL, 1997).
Ao ensinar História o professor trabalha com
a cidadania em diferentes tempos e espaços
dentro da sociedade na qual estamos inseridos.
Por meio do ensino de História podemos conhecer fatos históricos decorrentes de uma sociedade que já esteve presente e que ainda se faz
presente em alguns momentos, como tradições
culturais, costumes, entre outros, sendo fundamentais para o desenvolvimento da criticidade
das crianças das séries iniciais (BRASIL, 1997).
A investigação do passado se transforma em
um grande debate ao qual cada interessado
tem a oportunidade de mostrar uma riqueza
inédita sobre um mesmo tema. Na medida em
que isso acontece temos uma maneira curiosa
de saber como foi a sociedade em cada época da História. Segundo Luckesi (1986, p. 46):
Um educador, que se preocupe com que a sua
prática educacional esteja voltada para a transformação, não poderá agir inconsciente e irrefletidamente. Cada passo de sua ação deverá estar marcado
por uma decisão clara e explícita do que está fazendo e para onde possivelmente está encaminhando
os resultados de sua ação (LUCKESI, 1986, p. 46).

O professor polivalente precisa agir frente
às necessidades apresentadas, tomando a iniciativa de trabalhar com as crianças, com os
outros professores e com a comunidade, na
tentativa de modificar ou melhorar esta situação pela qual a escola e o educando passam.

Segundo Documento Referencial, o enOs professores polivalentes, ao ensisino de História enquanto disciplina é
fundamental
salientar
sua
importância nar História, precisam encorajar-se social
para a formação do sujeito crítico, atuan- e politicamente, percebendo as possibite no qual busca construir sua identidade lidades da ação social e cultural, na luta
pela transformação das estruturas opressiO professor sempre deve estar atento às vas da sociedade na qual estão inseridos.
evoluções do mundo, mostrando a importância de cada indivíduo e seu papel na sociedade, enquanto cidadãos conscientes de seus
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É essencial que o professor tenha conhecimento sobre as principais teorias e práticas
que estudam a aprendizagem e o desenvolvimento, podendo estimular os aprendizes
para a produção de informações. As atitudes do professor em sala de aula são determinantes para despertá-los e incentivá-los.
De acordo com Fonseca (2009, p. 83):
Ensinar e aprender História no atual contexto sociopolítico e cultural requer que retomemos uma velha
questão, que é o papel formativo do ensino de História.
Devemos pensar sobre a possibilidade educativa da
História, ou seja, a História como saber disciplinar que
tem papel fundamental na formação do homem, sujeito
de uma sociedade marcada por diferenças, desigualdades e contradições múltiplas (FONSECA, 2009, p. 83).

É fundamental que o professor conheça
ao máximo a realidade de cada aluno para
que possa desenvolver e utilizar ferramentas que reduzam a defasagem no aprendizado. Dentre essas ferramentas, a comunicação colabora, de forma acentuada, para
que professores e alunos consigam conviver
dentro da sala de aula de forma atraente.

As pessoas se envolvem com a história de
maneiras diferentes, por exemplo, realizando
história familiar ou local, visitando museus,
monumentos e locais de patrimônio. Alguns
colecionam selos, moedas, fotografias históricas, brinquedos ou roupas. Outros estão ativamente envolvidos em associações históricas
e sociedades de encenação. A prevalência
de sites de história, livros, longas-metragens
e documentários com cenários históricos é
uma evidência clara da popularidade da história. A origem do ensino de história como
disciplina escolar no Brasil é marcada pelas
estruturas históricas existentes no mundo no
século XIX. Segundo Gabriel (2005, p. 45):
A construção do sentido de identidade nacional,
apesar de não se constituir como objeto de ensino
propriamente dito e a despeito da pluralidade semântica que envolve tal noção, continua sendo uma das
intrigas centrais em torno das quais se organiza o saber dessa disciplina. Desde a emergência da história
como disciplina acadêmica no século XIX, essa temática tem assumindo o papel de fio condutor de grande parte das tramas tecidas (GABRIEL, 2005, p. 45).

O ensino de História teve seu papel fundamental na construção de uma História que viO ENSINO DE HISTÓRIA NO BRASIL
sava a salientar a memória oficial única e estável. Atualmente o ensino de História vem sido
Para Gabriel (2005), uma visão é que a histó- debatido em toda sociedade, pois muitas muria é “o que aconteceu” no passado e não pode danças estão ocorrendo por meio da política.
ser recuperada, nem completamente conhecida ou compreendida. Uma visão bem diferente
A sociedade passou por diversas mué que o passado pode ser conhecido e que a
danças e com isso a História se torna cada
história é de fato um registro das coisas importantes que aconteceram. Entre esses extremos, vez mais fundamental para o conhecihá uma série de visões da história - como uma mento sobre o mundo que nos cerca. De
disciplina acadêmica, um passatempo popu- acordo com Gasparello (1996, p. 90-91):
lar e até como uma forma de entretenimento.
Como disciplina acadêmica, a história é estudada nas universidades e como ocupação praticada por historiadores profissionais. Para os
historiadores que operam neste nível, a história
é um processo de investigação que utiliza métodos e habilidades particulares para encontrar,
analisar e interpretar fontes de evidência, a fim
de oferecer uma explicação ou interpretação do
passado. A história goza de grande popularidade na comunidade em geral (GABRIEL, 2005).

As novas orientações para o currículo de ensino de história permitem promover uma prática pedagógica aberta
e dinâmica, crítica e interdisciplinar, preocupada fundamentalmente com a questão da cidadania. Tal questão
nos remete à necessidade de instituição de uma escola
que se preocupa com a formação – e nesse sentido o
projeto de situar o aluno no seu contexto histórico, a fim
de capacitá-lo para agir e transformar, e não apenas
para atuar e reproduzir (GASPARELLO, 1996, p. 90-91).

427

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

O acesso ao passado é, portanto, indireto,
em grande parte governado por artefatos e resíduos deixados para trás por quem o viveu. Isso
inclui diários, cartas, periódicos, registros públicos, jornais, artefatos arqueológicos, gravuras,
pinturas, interpretações de cronistas e historiadores de eventos passados, etc. Quem ganha a
vida investigando o passado divide os artefatos
e os resíduos históricos em dois tipos, fontes
primárias e secundárias. As fontes primárias incluem, entre outras coisas, diários e diários pessoais compilados por pessoas que realmente
testemunharam ou participaram de um incidente sobre o qual relatam (GASPARELLO, 1996).
As fontes secundárias incluem livros de história ou narrativas históricas escritas por alguém
que não está presente em um evento, mas que
estudou e interpretou as fontes primárias que
permanecem. As fontes históricas formam um
tipo de cadeia ou trilha de evidências que devem ser meticulosamente reunidas em interpretações cuidadosamente discutidas de eventos
passados. Libâneo (1996, p. 44) destaca que:

As propostas de renovação dos métodos de
ensino pelos atuais currículos passeiam por
questões de fundamental importância, principalmente por meio da interdisciplinaridade, a
qual as matérias se “unem” para auxiliarem
na ampliação do repertório de conhecimentos dos alunos. O cidadão necessita conhecer o passado para entender seu presente e
poder agir no futuro de forma significativa, é
por isso que a disciplina de História no Brasil deve se fazer presente (LIBÂNEO, 1996).

A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NOS
PRIMEIROS ANOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

Segundo os PCNs (1997), a história é uma
disciplina completamente interpretativa, mais
próxima das humanidades do que das ciências sociais. Para entender o passado, os
alunos não podem realizar experimentos controlados para recriá-lo e depois estudar seus
efeitos. Nem podem voltar no tempo para testemunhar eventos em primeira mão. E mesmo que a viagem no tempo fosse possível,
A teoria histórico crítica foi sendo construída à luz
os alunos ainda precisam interpretar os evendas teorias marxistas que não se satisfazendo com as
teorias crítico reprodutivistas postulam a possibilidade tos complexos que estavam testemunhando.
de uma teoria crítica da educação que capte criticamente a escola como instrumento coadjuvante no projeto de transformação social (LIBÂNEO, 1996, p. 44).

A investigação do passado se transforma
em um grande debate em que cada interessado tem a oportunidade de mostrar uma riqueza inédita sobre um mesmo tema. Na medida em que isso acontece temos uma maneira
curiosa de saber como foi a sociedade em
cada época da História (LIBÂNEO, 1996).
Qualquer estudo de História do Brasil deveria começar pela situação atual do país a
partir de noticiários, que recebemos a cada
momento em tempo real. A sociedade atual está cada vez mais inserida aos acontecimentos históricos e por este motivo as escolas e os professores devem inovar e ampliar
seus conhecimentos (LIBÂNEO,
1996).

Ao se ensinar a disciplina de História nos
primeiros anos do Ensino Fundamental deve
se considerar o cotidiano do aluno fora da
escola, uma vez que somos seres históricos, devendo promover a reflexão, cabendo ao professor fazer com que seja efetivada, ainda que de modo tímido. Segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997):
A opção de se introduzir o ensino de História desde os primeiros ciclos do ensino fundamental explicita uma necessidade presente na sociedade brasileira e acompanha o movimento existente em algumas
propostas curriculares elaboradas pelos estados. [...]
A demanda pela História deve ser entendida como
uma questão da sociedade brasileira, ao conquistar a cidadania, assume seu direito de lugar e voz, e
busca no conhecimento de sua História o espaço de
construção de sua identidade (BRASIL, 1997, p.4-5).
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O ensino e a aprendizagem de História nos
primeiros anos do Ensino Fundamental se
complementam no trabalho do professor, que
deve ter o intuito de introduzir o aluno na leitura das diversas formas de informação, com
a visão histórica dos fatos e dos agentes.
O ensino de História nos primeiros anos do
Ensino Fundamental possibilita a construção do
saber histórico por meio da relação interativa entre educador e educando, transformando essa
prática em ato político. De acordo com Pereira
(2013, p. 13): “O ensino de História nas Séries
Iniciais e Educação Infantil devem promover
a reflexão e cabe ao professor fazer com que
esta reflexão seja efetivada, ainda que de modo
tímido”. Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCNs apud Pereira (2013, p. 02):

Os conteúdos para os primeiros ciclos do Ensino Fundamental deverão partir da história do cotidiano da criança, em seu tempo e espaço específicos. Porém incluindo contextos históricos mais
amplos, partindo do tempo presente e denunciando a existência de tempos passados, e modos de
vida e costumes diferentes dos que conhecemos,
sempre os relacionando ao tempo presente e ao
que a criança conhece, para que não fique apenas
no abstrato (PCNs apud PEREIRA, 2013, p. 2).

Para despertar o interesse das crianças
dos primeiros anos do Ensino Fundamental pela disciplina de História o professor
pode fazer comparativos do passado com o
presente, em outras palavras, com o cotidiano dos alunos. O professor polivalente deve
ser um mediador e despertar o interesse do
aluno pela disciplina de História, e o mesmo
desenvolver reflexões e o senso crítico sobre
questões que envolvam os cotidianos com
as pessoas, fundamentalmente nos primeiros
anos da vida escolar, pois são crianças em formação de caráter entre outras características
pessoais (PCNs apud PEREIRA, 2013, p. 2).

Ao se ensinar História deve-se compreendê-la
como uma disciplina de reflexão da realidade,
associação de valores e mostrar para a criança
que ela faz parte da História dentro de um contexto social. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História para os anos iniciais do Ensino
Fundamental, há uma perspectiva de um ensino
que favoreça a formação histórica, que possibilite ao longo desta etapa de estudos, que “os
alunos gradativamente possam ler e compreender sua realidade, posicionar-se, fazer escolhas e agir criteriosamente” (BRASIL, 1997:41).
O ensino de História cumpre sua função
enquanto conhecimento científico, por meio
da consciência histórica e para que esta se
constitua é necessária uma formação histórica, que se realiza entre outras instâncias,
por meio da aprendizagem escolar. Propor
uma reflexão acerca do saber histórico nos
primeiros anos do Ensino Fundamental demanda uma breve consideração acerca dos
caminhos teóricos e metodológicos percorridos pela História nas últimas décadas.
Ao ensinar História deve-se considerar as
inúmeras influências, para além do saber
acadêmico, que rodeiam as referências dos
professores, sejam elas políticas, sociais,
religiosas, entre outras. De acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997):
No primeiro ciclo, os alunos iniciem seus estudos históricos no presente, mediante a identificação
das diferenças e das semelhanças existentes entre eles, suas famílias e as pessoas que trabalham
na escola. Com os dados do presente, a proposta é que desenvolvam estudos do passado, identificando mudanças e permanências nas organizações familiares e educacionais (BRASIL, 1997, p.52).

Portanto, nos primeiros anos do Ensino Fundamental os conteúdos trabalhados nas aulas de História devem conter
dados do presente, estudando o passado
para que a aprendizagem seja significativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo vem sofrendo mudanças em todos os setores e para que o cidadão adquira novos
conhecimentos é necessário saber trabalhar com a disciplina de História desde os primeiros
anos do Ensino Fundamental, despertando a curiosidade das crianças para conhecer nossos
antepassados, bem como o mundo que nos cerca.
O objetivo da história da escola é o desenvolvimento de habilidades críticas nos alunos. Esse
objetivo é distinto do desenvolvimento de um entendimento histórico geral ou mesmo de um
conteúdo específico.
A contestabilidade ocorre quando interpretações específicas sobre o passado estão abertas
ao debate, por exemplo, como resultado da falta de evidências ou de perspectivas diferentes. A
história não é um assunto seco e remoto. Deve ser examinado o que pode sugerir sobre o mundo em que habitamos agora, bem como sobre o mundo que era habitado no passado - e pode
até ter algo a dizer sobre o futuro.
A disciplina História contribui para o desenvolvimento integral do cidadão, possibilitando atividades prazerosas e significativas, relacionando o passado com o presente.
A ressignificação do ensino de história constitui um caminho que deve ser trilhado por etapas,
priorizando a formação do indivíduo crítico e atuante na sociedade a qual está inserido. A História é um processo contínuo, composto de influência dos seres históricos, que constroem suas
histórias de vida, repletas de influências do tempo atual e passado, ao qual adquiriram experiências e suportes para atenderem suas vidas.
Apanhados com as realidades diárias do ensino, realizando avaliações e participando de
reuniões intermináveis, os professores raramente têm a oportunidade de pensar sobre o que
realmente estão ensinando. Os tópicos que ensinamos aparentemente se tornaram parte de
quem somos; eles nos definem como professores e pessoas e, como tal, sua relevância é algo
que consideramos um dado. Enquanto o que ensinamos se encaixa no currículo e nos objetivos
de conquista, ou temos os recursos necessários disponíveis, vemos poucas razões para mudar.
Portanto, o ensino de História nos primeiros anos do Ensino Fundamental é importante para formar cidadãos críticos e que conheçam seus antepassados.
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TECNOLOGIAS APLICADAS A GESTÃO
ESCOLAR

RESUMO: Atualmente o mundo está marcado por diversas transformações, e uma delas é em
relação aos meios tecnológicos virtuais e científicos, e nessa linha, no processo de ensino-aprendizagem também ocorre essas transformações tecnológicas. O uso das tecnologias digitais no processo educativo deve ser entendido como uma nova maneira de construção do
conhecimento, causando novos formatos de interação, socialização e aprendizagem. Estes
instrumentos aumentam o intercâmbio educacional e cultural, quebram paradigmas e promovem a autonomia dos alunos na medida em que respeitam o ritmo de cada aluno. Por esse
motivo, a maneira coletiva e democrática da educação é reivindicada em seu todo, fazendo
com que a gestão escolar se envolva num ambiente de participações, estimulantes do conhecimento e concomitantes aos processos de produção e significação culturais.

Palavras-chave: Tecnologias; Gestão Escolar; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho visar entender a atuação dos gestores escolares frente ao crescente
uso das novas tecnologias no meio escolar. Neste contexto, procuramos encontrar
as contribuições que as tecnologias trazem ao processo de democratização escolar.
Também visa refletir sobre à medida que essas nova tecnologias são capazes de subsidiar o
processo de gestão escolar na perspectiva de aprendizagens coletivas e de dinâmicas organizacionais. Com essa linha de raciocínio, temos a intenção de realizar algumas linhas sobre a
forma de utilizar os instrumentos tecnológicos para a promoção de vivências culturais mais ricas
e inclusivas da melhor maneira possível, num processo democrático que considera igualmente
a dimensão social e política da educação.
Podemos destacar que as novas tecnologias podem propagar esse processo de gestão democrática na medida em que proporcionam maior interação entre a comunidade escolar. Além
disso, promovem novos espaços para circulação de conhecimentos, explorando diversas ações
coletivas. Isso acaba deixando o ambiente motivado, com trocas dialógicas, em que essas novas
tecnologias passam a ser ferramentas de intervenção no processo maturação do conhecimento
e de outras relações que norteiam o ambiente escolar.
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TRANSFORMAÇÕES TECNOLOGICAS
LIGADAS A APRENDIZAGEM
Considerando mudanças e inovações que
estão ocorrendo em relação aos meios tecnológicos, podemos verificar que essas alterações criam novas alternativas no ambiente escolar, uma vez gerada novas formas de
aprender e interagir com o mundo. Segundo
Belloni (2001), as características principais das
novas tecnologias são a simulação, a virtualidade, a acessibilidade, a superabundância e
a extrema diversidade de informações. Essas,
por sua vez, demandam concepções metodológicas diferenciadas, provocando a urgência
de mudanças radicais na didática e no ensino,
possibilitando a criação de novas formas de
mediatização. Formas que contemplem uma
educação mais dinâmica e democrática, que
favoreça o acesso e o diálogo.
Nessa perspectiva Prata afirma que: É necessário possibilitar a comunidade escolar
vivenciar esse processo de inclusão digital,
por intermédio de situações potencialmente
pedagógicas e catalisadoras, que garantam a
apropriação e a sustentabilidade dessas tecnologias, e principalmente, que permitam a autonomia da escola na gestão desse processo
(PRATA, 2002).
A entrada das novas tecnologias na escola
vem acontecendo com toda intensidade possível, por elas estarem ligadas com a realidade dos alunos, e com as necessidades que a
sociedade impõe. Desta maneira, a gestão vai
além de gerir a escola. Seu papel deve abordar
as novas tecnologias favorecendo o processo
de ensino aprendizagem, não focando apenas
o ensinar, mas também no aprender dos alunos. A gestão favorecer a democratização das
novas tecnologias a comunidade escolar, “tornar utilizáveis os recursos tecnológicos” (ALMEIDA, 2009), assim, usufruir destes recursos,
possibilitando utilizar ferramentas de forma significativa, através de articulações que possibilitem a comunicação e a interação.

crática, e nos setores externos e internos da
comunidade escolar. Sob esse viés Lück nos
coloca que: Essa mudança de paradigma é
marcada por uma forte tendência a adoção de
práticas interativas, participativas e democráticas, caracterizadas por movimentos dinâmicos
e globais pelos quais dirigentes, funcionários
e clientes ou usuários estabelecem alianças,
redes e parcerias [...] (LÜCK, 2006). As parcerias formadas envolvem a comunidade escolar,
proporcionando novas formas de socialização,
aprendizagem, administração, articulando e favorecendo o acesso e dinamizando o processo
de ensino. O maior desafio dos profissionais
docentes é alinhar as tecnologias e suas metodologias nas aulas, o que favorece um ensino de qualidade e abordando a realidade da
sociedade, promovendo aos alunos o acesso
a informações que possibilita desta forma a
construção do conhecimento. As ferramentas
tecnológicas existentes oferecem uma gama
de oportunidades de utilização no processo de
ensino, inclusive para os próprios docentes e
gestores, o acesso assíncrono a informação e
a comunicação que colaboram na construção
do conhecimento e na oportunidade de uma
formação contínua. Outro aspecto das novas
tecnologias é que ela ocorre de forma colaborativa o que promove um ensino de qualidade
e que ocorre de forma democrática.
A gestão democrática é definida na forma
de lei para favorecer o trabalho em equipe,
acesso da comunidade no ambiente escolar,
favorecendo o diálogo e a participação de todos. A gestão escolar atua na articulação dos

Nesta inserção das novas tecnologias, escola permite novos paradigmas de educação,
intensificando a comunicação compartilhada e a troca de conhecimentos em diferentes
espaços. Isso altera o processo de ensino e
aprendizagem, gestão participativa e demo435
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docentes, dos alunos e da comunidade para
que participem e atuem de maneira efetiva, democratizando o acesso as tecnologias. Dentro
desta perspectiva temos as tecnologias como
uma nova ferramenta de acesso a informação,
que se torna uma possibilidade de transmissão
e de comunicação, favorecendo o diálogo entre a comunidade escolar também.

perspectivas inserem-se a importância da utilização das novas tecnologias como ferramentas
que ajudam um ensino melhor, que estimule o
senso critico e a criatividade dos alunos. A entrada de mudanças no ambiente escolar, que
são exigidas por essa via tecnológica e que
a gestão escolar articula situações para sua
utilização, são necessidades que dinamizam o
processo de ensino e favorecem a construção
Outro ponto abordado na Lei de Diretrizes e do conhecimento.
Bases da Educação é a autonomia dos gestores, de modo que a comunidade escolar é
Com isso “ [...] o envolvimento dos gestores
representada com aspectos que a caracteri- escolares na articulação dos diferentes segzam como sociais, cultuais e pedagógicos. A mentos da comunidade escolar, na liderança
gestão escolar deve abordar as estratégias de do processo de inserção das novas tecnoloincentivar e organizar a busca por novas apren- gias na escola em seus âmbitos administrativo
dizagens dos docentes e dos alunos. Assim, o e pedagógico e, ainda, na criação de condiacesso as informações e a interação propor- ções para a formação continuada e em sercionada pelas novas tecnologias variam esse viço dos seus profissionais, podem contribuir
processo de ensino. A gestão democrática significativamente para os processos de transpossibilita pelo gestor ações que favoreçam o formação da escola em um espaço articulador
acesso as novas tecnologias como forma de e produtor de conhecimentos compartilhados”
fortalecer o processo de ensino aprendizagem (ALMEIDA, 2004).
dos alunos. A atuação da gestão deve ser articulada em todas as esferas pedagógicas, adA atuação da gestão de forma eficaz em
ministrativas, financeiras, sempre estimulando todos os processos da comunidade escolar
a formação continuada, bem como deve levar envolve processos colaborativos em que a coem consideração a especificidade de cada munidade participa. Esta participação da gesescola e a sua constituição histórica, cultural, tão em todos os segmentos e não apenas nos
social. A organização traduz um aspecto im- burocráticos e administrativos, dinamizam o
portante da competência democrática, por co- processo de ensino e colaboram por alinhar
erência participativa, bem como por estratégias as tecnologias, as metodologias em sala de
de mobilização e influência. Não se interessar aula, democratizando o acesso a informação.
por formas de participação organizada signifi- As novas formas de ensino e de aprendizagem,
ca já uma visão ingênua do processo social, aliadas as novas tecnologias favorecem a imporque, por mais crítica que seja a cidadania portância de uma formação específica na área,
individual, não quer dizer que tenha relevân- que possibilita qualificar ações, favorecendo incia social, como estratégia de transformação teração e criatividade dos alunos, tornando as
(DEMO, 1988).
novas tecnologias instrumentos que favorecem
o processo de ensino e aprendizagem.
O autor explica a importância da coletividade
na gestão democrática, da atuação dos gestoAs novas tecnologias a partir da qualificares escolares sob novas demandas, que pos- ção dos profissionais da área, que desfrutam
sibilitem a participação de toda comunidade as potencialidades e a utilização destas nos
escolar de forma a compreender o processo processos educativos, favorecendo uma edude ensino, possibilitando atuação em equipe. cação continuada e de qualidade. Na prática
As ações da gestão democrática estão base- isso ocorre na educação a distância. Kalinke
adas em princípios de acesso e transparência diz que: Os avanços tecnológicos estão sendo
de todas as ações, colaboração e diálogo, na utilizados praticamente por todos os ramos do
busca por objetivos comuns.
conhecimento. As descobertas são extremamente rápidas e estão a nossa disposição com
A formação de equipe de trabalho focada, uma velocidade nunca antes imaginada. A inonde o gestor não apenas articule a formação ternet, os canais de televisão à cabo e aberta,
de professores, mas passe a perceber as con- os recursos de multimídia estão presentes e
tribuições da formação para o ensino, novas disponíveis na sociedade. Em contrapartida, a
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realidade mundial faz com que nossos alunos
estejam cada vez mais informados, atualizados, e participantes deste mundo globalizado
(KALINKE, 1999).
A tecnologia está tornando-se parte da vida
do ser humano. Uma das vantagens da tecnologia está no acesso a informação e a comunicação. Este acesso estimula a busca por
novas formas de aprendizagem, dinamizando
o processo de ensino. Como a gestão escolar
vai acompanhar estas mudanças é o grande
desafio da atualidade. É através das ações dos
gestores escolares, que lideram e articulam a
participação da comunidade escolar na busca
por objetivos comuns, ou seja, o ensino significativo, que favoreça o processo de aprendizagem do educando e não apenas o ensino, que
enfrentam-se as mudanças no âmbito escolar.
Assim, a importância da utilização das novas
tecnologias vai além das oportunidades, é indispensável o seu conhecimento e utilização
no processo de ensino aprendizagem, pois favorece a interdisciplinaridade e a informação
transforma-se em conhecimento.

gestão administrativa; automatizar rotinas de
matrícula, boletos, notas, folha de pagamento,
receitas. Depois, passaram a ajudar o professor a ‘dar aula’, na organização de textos (conteúdo), nos programas de apresentação, na
ilustração de aulas (vídeos, softwares de conteúdos específicos), na avaliação (planilhas,
bancos de dados), na pesquisa com base em
Moran (2007).

No mesmo momento, os alunos encontraram nas tecnologias ferramentas de apoio a
aprendizagem: programas de texto, de multimídia, de navegação em bases de dados e Internet, de comunicação, até chegar aos ambientes virtuais de aprendizagem. (p. 91). A essa
descrição do uso tecnológico como recurso
a ser gerenciado, incluímos uma continuação
do texto, citando que: [...] em seguida surgiram
os envolvimentos dos pais, que preocupados
com o tempo de utilização e tipo de acesso à
Internet, demonstram uma necessidade de envolvimento maior para num acompanhamento
se certificarem de que fatos, utilizações e situações inconvenientes não poderão se mesclar
A NOVIDADE DAS TECNOLOGIAS
com o acesso escolar, afinal há perigos que as
DIGITAIS COMO DESAFIO PARA A
novas tecnologias, em alguns aspectos, e que
GESTÃO EDUCACIONAL
afetam o processo educacional familiar, que
deve se fazer parceira da escola, considerando
Na relação Internet e educação, precisamos também que ao mesmo tempo em que as nonos com o tempo (KUIN, 2012), dos espaços,
lugares e atividades, haja vista que a virtualidade vaza os muros da escola, levada pelo aluno,
que continua seu aprendizado, mesmo fora da
sala de aula, e por isso sobressai o papel do
gestor não como controle, mas orientação educacional. Nesse sentido de contribuições diversificadas, porque são diversificados os papéis
em questão, que temos que construir o desafio de lidar com as novas tecnologias digitais
de comunicação e informação, vivenciadas, na
ação pedagógica, como didáticas, marcas do
nosso tempo e da cultura do nosso aluno.
Escreve Moran (2007), atribuindo ao uso
das tecnologias o papel de trazer melhoria na
relação ensino-aprendizagem, entretanto, mostrando no dia a dia, a necessária gestão das
tecnologias, na práxis educacional: As tecnologias começaram a ser utilizadas para melhorar
o desempenho do que já existia: melhorar a
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vas tecnologias podem acrescentar ao ensino-aprendizagem, podem por conta de um mau
uso em casa, fazer os filhos desaprenderem
lições de ética e ensinamentos para humanização da sociedade, que também na escola lhes
foram transmitidos (ibid.).

Assim, a ação educadora significa entendimento, envolvimento, convicção e adesão concreta a
uma filosofia educacional e didática que gerem a
percepção pedagógica envolvida no contexto e realidade do tempo em que ação educadora acontece. Contudo, aqui ratificamos uma substantivação
ao termo “gestor”, a fim de reconhecê-lo como um
Não se trata de controlar o uso, mas sim de princípio de ação que envolve todos os sujeitos
uso cultural, em alinhamento com as realidades numa dinâmica (ALMEIDA; SILVA, 2011),
e implicações existenciais, todas desses meios
de nosso tempo. Temos que trazer o foco do
Na ação de ensinar, projetamos um lugar espepensamento sobre o uso das novas tecnologias cial para a gestão, que não se direciona meramendigitais da informação e comunicação com sua te para o foco quantitativo, em termos de produtirealidade de uso, como forma de influenciar no vidade, mas prioriza uma relação desenvolvida a
desenvolvimento do currículo educacional, por- partir de contatos entre as pessoas do administratanto, construindo perspectiva de efetivar uma dor, educador, educando e da família, da contexcontribuição à educação, em decorrência de tualização local, das condições sociais e políticas
um web currículo (ALMEIDA; SILVA, 2011), ou etc., de modo a obter melhores resultados para
seja, pela utilização das tecnologias digitais o aprendizado. Eis um dos sinais característicos
como novas alternativas educacionais, que se de um bom gestor para a educação: gestar um
somam aos recursos pedagógicos em voga, lugar, os meios e as condições, como marcas de
mas acrescentando uma referência de expansi- empenho e amor por sua ação, resistindo ao vício
vidade que a Internet oportuniza, tal como sua produtivo, em escala, do saber, que nada mais faz
mobilidade.
do que mercantilizar a educação (ALMEIDA; SILVA, 2011).
Usaremos a expressão “gestão educacional”
como um princípio pedagógico da ação eduAdemais, ampliamos nossa escrita para apreencadora, a partir dessa novidade. Toda gestão der os papéis e as funções da gestão educacional
traz implícita em seu conjunto de interações, diante das novas tecnologias digitais da informaum despender de esforços e atenções, no in- ção e comunicação dentro da escola, capazes de
tuito de alcançar a melhor qualidade, e assim influenciar uma transformação curricular que asproporcionar a eficácia da ação (ALMEIDA; SIL- socie lápis, papel, computador, Internet e conteVA, 2011).
údos digitais como direção que oriente um novo
caminho para a educação, o de um web currículo,
Nesse contexto, a palavra “gestão” se com- que realiza sua vocação profunda à medida que
para a um princípio de ação que engloba todos acontece o acesso amplo nas escolas. Isso pode
os sujeitos envolvidos na vida escolar, pois o ser marca da ação educadora, como função sogestor administrador, como diretor e mantene- cial de partilhar experiências, conduzir experimendor; o gestor educador, como professor; o ges- tos e desenvolver aprendizagens como expressão
tor educando, como estudante, que participa e de intercâmbio cultural (ALMEIDA; SILVA, 2011).
contribui com o próprio aprendizado, inclusive
em função de sua “intimidade” com o “mundo
A educação acontece desde há muito tempo,
digital”, tanto de forma individual como coletiva;
e o gestor família, que são os pais ou respon- ao longo da história da humanidade, com formas
sáveis que precisam aprender, ou se reciclar, e critérios diferenciados, de acordo com o tempo,
para ajudar os filhos a administrarem o tempo lugar e a cultura, que se expressam como referene o uso das tecnologias digitais. Na prática, ciais de uma realidade local. Ao longo da história
a gestão significa assumir uma posição rela- da educação, observamos diversificadas formas
cionada a algo ou alguém e assim refere-se a de ação de um gestor, que, ao seu tempo e modo,
um imperativo da inteligência sobre a intuição, acreditava tomar decisões e efetivar uma aula danque emerge de nossas relações com o mundo do o melhor de sua convicção, como fruto do seu
objetivo e concreto que nossa vida apresenta saber (ALMEIDA; SILVA, 2011).
diariamente (ALMEIDA; SILVA, 2011).
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O antropólogo Geertz (1997), em sua obra
Saber Local, acentua a riqueza e expressividade
das culturas locais, que se revelam como comunicadoras de sabedoria, e evoluíram como constituintes de um patrimônio local. Para ele, o novo
é fonte para o conhecimento, e escrevendo sobre
a gênese das ações subsequentes, que resultam
num agir humano que dá sentido e perspectiva
profissional para as intervenções, afirma: “Vemos
a explosão dos fatos à nossa volta, diariamente.
A princípio existem os procedimentos que levam
à descoberta, que por sua vez produzem [...]”. (p.
254).
Se o antropólogo escreve acerca dessa novidade, que é o saber local, também sinaliza para a novidade como para nossa escrita, se direciona para
a novidade digital como saber, ao lugar educação,
como fronteira que se expande na escola e para
além dos seus muros. A gestão precisa fomentar
sobre a dimensão social do conhecimento como
um fato socioantropológico, inerente à vida cultural da sociedade e do seu tempo. Orientar seus
procedimentos como um todo e, desta forma,
vai sempre dialogar com o tempo e lugar. Assim,
hoje, outras expressões da vida social armam das
tecnologias para organizar o cotidiano (GEERTZ,
1997).
Em uma perspectiva de análise antropologia física da sala de aula, o gestor administrador deve se
preocupar com a questão do layout do interior das
mesmas, considerando que a inclusão de equipamentos eletrônicos gera maior aquecimento, por
isso a questão da ventilação se faz necessária
tanto para as pessoas que estão na sala de aula
como para os equipamentos, que superaquecem
com muita facilidade, gerando danos tecnológicos
e problemas de conexão. Deve também se preocupar com a questão de luminosidade, que abrange desde iluminação artificial adequada até cor de
paredes e pisos (GEERTZ, 1997).
Ao contrário do que se pensa não basta introduzir equipamentos e tecnologias para os educadores utilizarem, sem que eles sejam remunerados pelo que exceder ao seu tempo de contrato
de serviço (nesse sentido a legislação trabalhista
ainda não possui jurisprudência firmada acerca do
que é remuneração recebida por hora-atividade e
atividade tecnológica). Porém, o gestor adminis-

trador deve sempre zelar para que excessos não
sejam introduzidos como caracterizações de obrigações trabalhistas. Até mesmo não deve permitir
que se fiquem enviando e-mails relacionados ao
trabalho, fora do horário do contrato de trabalho,
ou pior ainda nos momentos de descanso e vida
familiar do educador (GEERTZ, 1997).
Assim também deveríamos pensar numa democratização da cultura. E a qual cultura nos referimos? À cultura digital, marca de nosso tempo
histórico e desafio para a ação gestora, desde a
direção até a sala de aula, a começar pelo acesso.
Também podemos aproveitar a referência às bases
populares como norteadora de nossa ação educadora, aproximando de nossa missão de educar
uma imensa quantidade de crianças e adolescentes que nasceram com uma cultura digital. Para
eles deve se orientar a gestão educacional, inclusive nossa própria transformação enquanto educadores. Nosso tempo apresenta características que
ressaltam caminhos pelos quais devemos andar
no sentido de nos integrar na dinâmica da vida.
A propósito, eles já foram introduzidos na prática
e no uso do universo digital, inclusive com seus
videogames, que serviram como influente introdução nesse tipo de relação de uso. Por outro lado,
nosso tempo ainda não tem um professorado totalmente preparado para educar, nesse universo
de nossos jovens, naquilo que tange ao manuseio
automático dos computadores, muito embora esteja preparado para facilitar as interações humanas com o saber que os computadores ajudam a
desenvolver. O professorado, na maioria, apresenta essa condição porque não fez parte do currículo
da sua formação o relacionamento com o uso de
tecnologias digitais, mas apenas do giz e papel
(GEERTZ, 1997).
A prática gerou um déficit pedagógico, medo,
insegurança e resistência ao manuseio dos computadores, porém, preservou outros aspectos
pedagógicos imprescindíveis para educar com o
uso de novas tecnologias digitais de informação
e comunicação. Aqui se pode introduzir uma atualização necessária ao gestor administrador, que
compreende promover momentos de formação e
treinamento para os seus educadores, como forma de melhor prepará-los para a relação didática
com a máquina e facilitar a penetração na cultura
digital dos educandos. Trata-se de questão determinante, fundamental e continuada, não apenas
fator paliativo (GEERTZ, 1997).
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Ao escrever sobre a formação contextualizada, a
professora Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida
(2004) apresenta um especial perfil para o educador: A postura de aprender a aprender no sentido de desenvolver a autonomia na construção
ou reelaboração de um novo conhecimento e sua
respectiva aplicação pedagógica, impulsiona um
aprendizado contínuo e vitalício, bem como a busca de compreender as maneiras de interagir com
as novas tecnologias, cuja associação às tecnologias já existentes modifica a forma de pensar, agir,
aprender, ser, viver, sonhar e se relacionar. (p. 90).

Para eles, é uma questão de gestão, ou seja,
como saltar de um uso recreativo e instantâneo
de relacionamentos sociais pelas navegações em
redes sociais para tornar essa navegação on-line
como caminho e recurso de buscas por conteúdos que se somem ao contexto da aula. Inclusive, podemos aqui lançar uma crítica à direção, ao
professorado e à família que não cooperam para
aproximar, o uso de tal cultura, desse tempo dos
estudantes; abrir as portas das salas de aula e
entrar; ou permitir que saia dessa mesma sala
acompanhando o estudante, e prolongando seu
tempo cronológico e espacial de aprendizagem
Essa constatação não deve se reduzir apenas (ALMEIDA, 2004).
ao conhecimento das causas, mas incomodar pelas consequências que impõem ao agir pedagóPode-se ver, assim, quanto o aluno carrega congico de nossa educação atual, que não pode ser sigo uma tecnologia como instrumento para ajueficiente se não proporcionar a comunicação entre dar a aprender, tal como desenvolve sua forma de
educador que está “analógico” e o educando que ser o gestor de sua educação, com o auxílio da
é “digital”, que se encontram na escola para que sua tecnologia digital. Temos, então, o aluno geslá aconteça a aprendizagem, a partir da realidade tor, que assiste à aula de um educador que tem
cultural do tempo. Temos, na ação educadora, um que ser gestor, que se relaciona institucionalmente
encontro de culturas no tempo concreto. E, para tal, também com um gestor que tem que ser educacada educador precisa assumir a contextualização dor. Existe, portanto uma rede de inter-relacionade ser um educador gestor, isto é, desenvolver sua mentos que deve ser construída em meio a uma
ação pedagógica como caminho de acesso, de relação de complementariedade, e que demonstra
“conexão” com o educando: eis a excelência da transformações culturais (ALMEIDA, 2004).
gestão, gestar vitalidade a partir da educação como caminho
de transformação da vida, a partir de conteúdos, métodos, tecnologias, envolvimento e transformação (ALMEIDA, 2004).
A figura de gestor educando,
que emerso na cultura de seu
tempo, tem condições de relacionar-se com os computadores de
modo muito mais automático do
que tantos dos seus professores,
em função de crescer com a cultura do uso das máquinas, sejam
elas jogos eletrônicos, computadores, máquinas fotográficas digitais,
etc. Assim, esse aluno traz consigo,
não como material pedagógico oficial da sala
de aula, mas sob a condição para-oficial,
tais recursos, sabendo muito bem que
podem ajudá-lo a aprender (ALMEIDA, 2004).

440

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procuramos refletir e compreender que a inserção das novas tecnologias na escola implica desafios e decisões de utilizar elas de forma colaborativa e significativa. Os docentes devem utilizar
das novas tecnologias no dia a dia de seu trabalho, sempre procurando alternativas pedagógicas
que favoreçam processos dinâmicos, despertando o interesse dos alunos. Desta maneira e de
acordo com os autores e as reflexões, a atuação da gestão escolar passa para novas perspectivas de atuação. Estamos na era tecnológica, do acesso a informação, e isso implica mudanças
no âmbito escolar geral.
A escola necessita de gestores e professores mais dinâmicos e participativos. As ações da
gestão viabilizam o acesso e participação da comunidade escolar. A gestão escolar deve socializar e incentivar o uso das novas tecnologias como ajuda nas metodologias em sala de aula e
sua aprendizagem. As novas tecnologias não facilitam o processo para os docentes, pois elas
se atualizam constantemente, e isso exige do docente uma melhor formação e atualização, possibilitando a utilização dos recursos, e que acompanhe a realidade dos alunos. As novas tecnologias não serão mais indispensáveis no processo de aprendizagem, mas são ferramentas que
favorecem o processo, o processo e a base da aprendizagem. O uso das tecnologias depende
da formação continuada do docente que utiliza a nova tecnologia na sua metodologia. A gestão
escolar não articula apenas a formação continuada da sua equipe, mas também devem perceber a contribuição das tecnologias para a aprendizagem.
As novas tecnologias favorecem a construção, manutenção e eficácia do conhecimento, da
aprendizagem, e estimulam a busca por novas aprendizagens, colaborando para a formação de
alunos conscientes e críticos, transformando informação em conhecimento. A entrada das novas
tecnologias na escola é um processo lento que precisa de interesse e uma gestão aberta a nova
realidade mundial, para que a sua utilização seja de forma a promover ensino de qualidade, de
forma democrática.
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O LÚDICO NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL I

RESUMO: As crianças que acabam de chegar à escola e começam a ser sistematicamente ensinadas, não podem assumir um papel único de aluno, no sentido clássico do termo, que se
sobreponha à sua condição primária da criança. Não se pode esquecer que, mesmo dentro da
instituição escolar, elas continuam sendo, em primeiro lugar, crianças que têm necessidades
intrínsecas de brincar, criar, sujar-se, movimentar-se, correr, exercitar a sua fantasia e imaginação. Será que educadores primam por ações pedagógicas que trabalham com o lúdico na
mesma medida em que constroem com as crianças um ambiente alfabetizador? Além disso,
há a dedicação de tempo livre para brincadeiras na própria sala de aula, além da extensão do
tempo do recreio? Algumas metodologias permitem que não se faça um rompimento brusco
entre a educação infantil para o ensino fundamental I, um fazer necessário para essa nova
realidade escolar.

Palavras-chave: Lúdico; Ensino Fundamental 1; Rompimento.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como objetivo convidar o leitor a compreender a importância das
atividades lúdicas no ambiente do Ensino Fundamental, principalmente em relação aos
materiais que facilitam o ensino e aprendizagem.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS) a abordagem psicomotora possibilitou
uma maior integração com a proposta pedagógica ampla e integrada da Educação nos primeiros anos de educação formal. Sob o enfoque da psicomotricidade, a ludicidade é sugerida em
muitas propostas pedagógicas da Educação Fundamental I como um instrumento para o ensino
de conteúdo.
Quando os jogos e as brincadeiras são compreendidos apenas como recursos pedagógicos,
assumem um caráter instrumental porque perdem o sentido da brincadeira e, muitas vezes, a
própria ludicidade, servindo somente para sistematização de conhecimento uma vez que são
usados para atingir resultados preestabelecidos pelo educador.
A Ludicidade na educação possibilita situações de aprendizagem que contribuem para o desenvolvimento integral da criança, mas deve uma dosagem entre a utilização do lúdico instrumental, isto é, a brincadeira com a finalidade de atingir objetivos escolares, e também a forma
de brincar espontaneamente, envolvendo o prazer e o entretenimento, neste último, o lúdico
essencial.
A fantasia das crianças pequenas nesse momento incitou sua curiosidade e vontade de aprender, que nesse caso, as estimula à prática da leitura e escrita. Essas crianças, mesmo sendo
alunos e alunas, estando dentro de uma sala de aula precisam de momentos como esses em
que podem simplesmente ser crianças, fantasiar, imaginar...
As vivências das crianças dessa idade em relação às brincadeiras são muito importantes no
decorrer de seu desenvolvimento psicossocial. É importante que seu direito de brincar seja
primordialmente assegurado em todas as instâncias de suas vidas, principalmente dentro do
contexto escolar, no qual elas acabam de se inserir como curiosas exploradoras.
Podemos dizer em geral que o lúdico não é apenas uma brincadeira, mas sim a liberdade de
expressão física e emocional, é a abertura para novos conhecimentos. Viver ludicamente significa uma forma de descoberta do mundo, indica que não apenas estamos inseridos nele, mas,
sobretudo, que somos parte de todo seu conhecimento prático e que essas reflexões são as
nossas ferramentas para compreendê-lo e interagir com ele.
À medida que a criança cresce é por meio da brincadeira que ela se comunica com o outro
e aprende a se relacionar, e através da relação com o brinquedo que ela expressa seus sentimentos, por isto podemos dizer que eles são os elementos transmissores e dinamizadores de
costumes e condutas destas.
Para a elaboração de um conhecimento, precisa-se de uma relação entre o sujeito com o objeto estudado além de certa formação de conceitos cognitivos e ligações adquiridas com o mundo
físico, isto é a elaboração de relações cada vez mais totalizantes.
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Para o ensino e a aprendizagem Vygotsky (1984) traça um paralelo entre o brinquedo e a instrução escolar, onde desta forma a criança elabora habilidades e conhecimentos socialmente
disponíveis que passará a internalizar e para que ocorra o processo de ensino e aprendizagem
de conhecimento que lhe será passado a uma criança.
Assim, é preciso que haja uma elaboração explícita e sintética do conhecimento para que
ocorra a aprendizagem, portanto a educando terá que fazer uma síntese, ou seja uma análise
do seu conhecimento adquirido em sala de aula para a construção do conhecimento que será
transmitido . Portanto a atuação do professor deve estar voltada para a utilização de metodologias que facilitam a aprendizagem adequada com os conceitos mais amplos das diversas áreas
do conhecimento.
Especificamente as crianças de 1º a 4º ano passam por um período conturbado, já que é uma
fase de transição da pré-escola para o ensino fundamental I onde estes terão novos aprendizados e objetivos diferentes, e por este motivo devemos trabalhar ludicamente no ensino fundamental I. Pois é onde se inicia o processo de alfabetização da criança. Ao modo em que esse
processo professor-aluno deve ser trabalhado em conjunto nessa fase transitória (ensino infantil
ao ensino fundamental).
Uma das formas de facilitar esse conhecimento nas crianças é colocando-se no lugar delas e
entender seu mundo para assim conseguir da maneira adequada passar o conhecimento que
lhe é correspondido. É importante ressaltar que depende muito da criatividade do instrutor criar
alternativas de ensino para que as aulas sejam desejadas e não obrigadas, se tornando mais
atraente, divertida, interessante e significativa tanto para eles como para os alunos, considerando
que as atividades lúdicas podem contribuir para o desenvolvimento intelectual e psicomotor das
crianças.
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O CONCEITO DE LUDICIDADE

intermédio do brincar integram experiências
de dor medo e perda, como por exemplo uma
criança pode desejar brincar de professora e
aluna depois de haver repetido o ano, vencer
o medo e a frustração da professora revivendo
esse fato simbolicamente.

A ludicidade é a característica do que é lúdico, feito por meio de jogos, brincadeiras, atividades criatividades, entre outros.O brincar faz
parte da infância, e através desta possibilita um
repertório de desenvolvimentos, seja na esfera
A passagem de um papel passivo para um
cognitiva, quanto na social, biológico, motor e
ativo é o mecanismo fundamental de muitas
afetiva.
atividades lúdicas. Esse movimento é bastanAlém de encontrar prazer e satisfação, jogan- te importante no espaço como instrumento de
do a criança se socializa e aprende, além de diagnóstico e intervenção em dificuldades espoder reproduzir sua realidade através da ima- colares.
ginação, expressando assim suas angústias,
O DIREITO AO LÚDICO NO PROCESSO
dificuldades, que por meio das palavras seria
difícil.
DE DESENVOLVIMENTO
O objetivo aqui é de abordar a importância
do lúdico no processo de ensino-aprendizagem tanto na educação infantil como nos anos
iniciais do ensino fundamental. Buscando compreender a importância dos jogos e brincadeiras como subsídios eficazes na construção do
conhecimento infantil através de estimulações
necessárias na produção de sua aprendizagem.
A ludicidade é um grande laboratório para o
desenvolvimento integral da criança, que merece atenção da família e dos educadores, pois é
através das brincadeiras que a criança descobre a si mesmo e o outro, além de ser um elemento significativo e indispensável para que a
criança possa aprender com prazer, funcionando como exercícios úteis e necessários à vida.

Em consulta aos Parâmetros Curriculares
Nacionais, verifica-se o destaque que é dado
às atividades lúdicas como componentes integrantes do trabalho pedagógico desenvolvido
pelos professores da Educação Básica:
[...] se assim entendemos, estaremos convencidos de
que colocarmos no mundo; o brincar como uma das
prioridades de estudo nos espaços de debates pedagógicos, nos programas de formação continuada, nos
tempos de planejamento; o brincar como expressão legítima e única da infância; o lúdico como um principia
para a prática pedagógica; a brincadeira nos tempos e
espaços das escolas e das salas de aula; a brincadeira como possibilidade de conhecer mais as crianças
e as infâncias que constituem os anos/séries iniciais
do Ensino Fundamental de nove anos é fundamental a
criança (BRASIL, 2006, p.10).

É direito de a criança ter acesso à escola em
um ambiente que incentiva nos processos de
desenvolvimento de suas diversas habilidade.
Isto é facilitada por meio de uma educação que
é possível a formação integral dos educandos
sendo, portanto, a finalidade da educação infantil “o desenvolvimento integral da criança
até seis anos de idade, em suas circunstâncias
físicas, psicomotoras, intelectuais e sociais,
complementando a ação da família e da comuOutra observação feita por pesquisadores é nidade” (BRASIL, 1996, Art. 29).
que a mudança no conteúdo da brincadeira
da criança relaciona-se às mudanças em suas
Pode- se observar na citação de (BRASIL,
atividades de rotina, sendo assim observação 2006) que o ensino fundamental vai ter que
afirma-se que as crianças são capazes de li- estabelecer um novo projeto político-pedagógidar com situação psicológicas complexas por co para que a criança de seis anos, que antes
As crianças brincam de diferentes maneiras,
algumas preferem brincar sozinhas outras em
pequenos grupos. Uma outra forma de aprender brincando é jogando e através jogo que
entendemos que as regras acompanham o ser
humano por toda a sua vida. Jogos com regras
são fascinantes para as crianças a partir dos
seis anos.
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frequentava a educação infantil, e agora passa
a dar continuidade as atividades fundamentais
à infância, incluindo a brincadeira como uma
das atividades considerada importante para a
criança, pois ocasiona sentimentos e ajuda a
entender a ação vivida, criando várias opção
de conduta para o resultado das atividades, cabendo à escola a abertura e a flexibilidade da
ação lúdica, ao invés de impor a criança:
A educação na sua essência além de construir e
influenciar na formação da criança e do adolescente,
possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integra-se ao mais alto espírito de uma
prática democrática 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, 1994,
P.41)

Pode-se observar na citação que segundo
Almeida o melhor desempenho da aprendizagem, pode-se alcançar por meio da ludicidade.
Entre outros vários benefícios uma educação
lúdica pode-se destacar algumas: o progresso da capacidade cognitiva da criança, e bem
como a capacidade de se relacionar com seus
grupos. Uma ideia para obter o desenvolvimento social do ser humano considera-se: o brincar fundamental.
A educação está em todas as bases da vida
do ser humano, e o ser humano está sempre
aprendendo sendo assim a ludicidade pode
ser um caminho mais prazeroso, onde a criança vai conhecer, criar e aprender; depende dos
educadores entender que a ludicidade como
algo que tenha significado para a criança, que
ela pode construir seus conhecimentos. Assim
entender e procurar novas maneiras de ensinar
com o lúdico que alcance uma educação de
qualidade indo ao encontro dos interesses e
necessidades das crianças: O lúdico apresenta
valores específicos para todas as fases da vida
humana. Assim, na idade infantil e na adolescência a finalidade é essencialmente pedagógica. A criança e mesmo o jovem opõe uma
resistência á escola e ao ensino, porque acima
de tudo ela não é lúdica, não é prazerosa afirma (NEVES s/d, p.45).

Para o autor, pode-se observar que a convivência de forma lúdica e prazerosa. Com a
aprendizagem proporciona a criança estabelecer a relações cognitivas e as experiências
vividas.
A ludicidade é tão importante para a saúde
mental do ser humano que merece uma atenção dos pais e educadores, é o espaço e o
direito de toda criança para exercício da relação afetiva com o mundo, através do lúdico e
do jogo a criança forma conceitos, cria ideias,
integra percepções e o mais importante vai se
socializando. A vivência de forma lúdico é prazeroso e se a aula for prazerosa a criança vai
sempre querer mais, caso contrário pode não
querer voltar para esta aula.

OS JOGOS, BRINQUEDOS E
BRINCADEIRAS COMO RECURSOS DO
APRENDIZADO
A atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso,
indispensável à prática educativa. O jogo é, portanto, sob suas duas formas essenciais de exercício sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação do real a atividade própria, fornecendo a
esta seu elemento necessário e transformando o
real em função das necessidades múltiplas do eu
(PIAGET 1976, p. 37).
Segundo o autor o jogo desenvolve a aprendizagem e destacam a importância do caráter
construtiva do jogo no desenvolvimento cognitivo da criança. O jogo educativo é proposto pelo
adulto como uma ação direcionada, para um ou
vários fatores citados tanto afetivo e cognitivo, social ou motor; preparação para a vida pessoal e
social. Segundo Piaget analisou o jogo integrando-o a vida mental da criança onde por meio da
experiência lúdica o educando pode alcançar o
seu crescimento intelectual denominando este
comportamento como uma transformação:
Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa
cooperativa e interacional, ou seja, quando alguém está
jogando está executando regras do jogo e ao mesmo
tempo desenvolvendo ações de cooperação e interação que estimulam a convivência em grupo (MARQUEZINE, 2011 p.104-106).
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Segundo o autor nesta perspectiva os jogos
lúdicos se estabelecem em bases pedagógicas, porque abrange os seguintes critérios; a
função de literalidade e não literalidade. Os
jogos lúdicos oferecem condições do educando vivenciar situações-problemas, a partir do
desenvolvimento de jogos planejados e livres
que permitam à criança uma vida com experiência com a lógica e o raciocínio, e ocasionar
atividades físicas e mentais que favorecem a
socialização e estimulando as reações afetivas,
sociais, cognitivas e morais, culturais e linguísticas.

O brinquedo é o suporte da brincadeira quando serve a uma atividade espontânea, sem intencionalidade
inicial, que desenvolve de acordo com a imaginação
da criança. O jogo é o suporte quando atende, além
da imaginação, a prática lúdica que possui um sistema
de regras que ordenam as ações (KISHIMOTO, 1994).

Como a própria autora refere-se, o brinquedo
é o instrumento concreto que faz a brincadeira acontecer, porém não é imposta nenhuma
atitude, pelo contrário é de livre expressão por
parte da criança e muitas vezes não precisa
ser necessariamente um brinquedo, mas qualquer objeto que a criança caracterize como
um objeto para brincar como foi citado alguns
a criança, através da brincadeira, reproduz o discurso
exemplos no trecho acima.

externo e o internaliza, construindo seu próprio pensamento. a linguagem, segundo vygotsky, tem importante
papel no desenvolvimento cognitivo da criança a medida em que sistematiza suas experiências e ainda colabora na organização dos processos em andamento
(VYGOTSKY, 1988).

Observa-se com a citação de Vygotsky que
os brinquedos e a brincadeiras não tem o papel apenas de divertir e entreter as crianças,
mas são de fundamental importância para a
construção da linguagem e pensamento. A interação com esses instrumentos auxilia no processo de maturação e aprendizagem do sujeito.
Os brinquedos, brincadeiras e jogos não
tem o mesmo significado para as crianças,
assim como nem todas as crianças aprendem
da mesma forma, cada uma dá o sentido ao
instrumento e aprende de formas e ritmos diferenciados, sendo assim essa interação com
objetos e pessoas não acontece de forma engessada, porém não menos significativa, pois
parte da concepção de cada criança e o meio
em que ela vive.
Tanto que vemos exemplos de crianças brincando com cabos de vassouras fazendo de
cavalinhos, batatas como bois, caixas como
carros e várias outras formas de brincadeiras.
Mesmo tendo esse instrumento uma interligação e um extremo significado, cada um dele
tem sua definição segundo Kishimoto que diz:

Logo a brincadeira não exige regras e pode
acontecer tanto sozinho, em duplas ou até em
grupos, dando um sentido diferenciado em relação ao brincar. Os jogos também fazem parte
nesse processo de desenvolvimento, e tão interessante quantos os brinquedos e as brincadeiras que acontecem de forma espontânea, pois
tem as suas contribuições e suas peculiaridades, inclusive o surgimento das regras, metas
e comportamentos quando executados. Podemos dizer que os jogos têm uma contribuição
importante quanto a aprendizagem, tanto dentro como fora da escola:
Por meio da prática pedagógica do jogo o professor pode conhecer as expressões da personalidade do
educando, porque, nessa atividade lúdica, a criança se
liberta de situações difíceis; as situações e os objetos
representados e as ações não são o que representa ser
(PIAGET, 1976).

Entendemos então que por meio do jogo, o
professor passa a conhecer melhor o seu aluno, já que através do jogo o aluno mostra suas
habilidades e/ou dificuldades para enfrentar diferentes situações.
O jogo aplicado pelo professor não pode ser
feito de forma aleatória, mas deve ter uma intenção e um sentido de aprendizagem, é importante a organização do ambiente, os objetivos
devem ser claros e a situação e instrumentos
escolhidos de acordo com a faixa etária da
criança.
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Como o tema desse artigo é a importância
da ludicidade na primeira série do ensino fundamental, pesquisamos primeiramente sobre
ludicidade, para depois fazermos um “link”
com o tema propriamente dito. Piaget, Vygotsky, Kishimoto e outros autores enfatizam essa
importância dos jogos e brincadeiras na educação e iremos a partir de agora entender suas
ideias quanto ao assunto proposto:
Os jogos de regras são jogos de combinações sensório-motoras (corridas, jogos com bolas) ou intelectuais
(cartas, xadrez), em que há competição dos indivíduos
(sem que a regra fosse inútil) e regulamentos quer por
um código transmitido de geração em geração, quer
por acordos momentâneos (PIAGET, 1976).

É nas primeiras séries do ensino fundamental
que os jogos de regras devem ser vivenciados
pelos alunos, pois de acordo com o autor, é
nessa fase onde há a construção de limites, a
cooperação com o outro e o modelo de como
lidar com situações do mundo em sociedade.

O sentido verdadeiro da Educação lúdica, só
estará garantido se o professor estiver preparado para realizá-lo tiver também conhecimentos
sobre os fundamentos da mesma e vontade de
estar em contínuo aprendizado e renovação,
pois trazer atividades que interessem os alunos
demanda pesquisa, estudo, observação das
crianças com as quais se trabalha entre outros esforços por parte do professor. Pois não
é só dar qualquer jogo por ser educativo ou
proporcionar uma brincadeira, o educador precisa mediar este processo e mesmo que não
participe efetivamente, de estar muito atento ao
que acontece para saber onde estiver.
A função do pedagogo e do professor é de
fundamental importância para a difusão e aplicação de recursos lúdicos. O educador ao se
conscientizar das vantagens do lúdico, adequar a determinadas situações de ensino, utilizando-as de acordo com suas necessidades.
O pedagogo, como pesquisador estará em
busca de ações educativas eficazes para que
o mesmo prazer que a criança tem ao sair para
o recreio, ao ir às aulas de educação física ou
na hora da saída, esteja presente na sala de
aula (NEVES, s/d).

Para Vygotsky o jogo propicia a possibilidade à criança vivenciar situações que levam a
comportamentos além dos habituais e ainda
diz que o jogo é a ação colocada em prática.
Portanto a criança toma aprende a tomar decisões quando pequenas através do jogo para
aprender a tomar decisões quando adultas. É
É preciso reorganizar o currículo escolar e repreciso que a escola se organize, para que o
ver antigas práticas pedagógicas, pois por muilúdico esteja presente e faça seu papel tão imtas vezes mostram-se errôneas com relação às
portante no processo de desenvolvimento.
práticas da ludicidade. É muito mais importante
resgatar a ludicidade no espaço escolar, rever
O EDUCADOR COMO MEDIADOR DA
como estão sendo trabalhadas nas escolas e,
BRINCADEIRA E APRENDIZAGEM
principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental I da zona leste de São Paulo.
O ato de brincar também é importante já que
estimula a autoestima do educando que como
Para o autor, é examinar cuidadosamente
papel de mediador precisa ter um olhar mais
como a ludicidade vem sendo compreendida
aguçado e interessado fundamental para gae utilizada pelos professores, pela equipe gesrantir o enriquecimento das brincadeiras, bem,
tora e pelos alunos para, assim procurar percecomo a utilização das mesmas como ferramenber as influências da ludicidade na formação
ta principal para o desenvolvimento biológico,
da criança, e quais são as metodologias recenpsicológico, social da linguagem, das relações
temente utilizadas para a inserção de jogos na
sociais, dos fatores cognitivos, afetivos, intelecaprendizagem das crianças do 1ºano do Ensituais e emocionais, legitimando o ato de brinno Fundamental?
car, como fator essencial nesta fase da vida e
principalmente para o desenvolvimento humano.
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Qual a melhor maneira de trabalhar o lúdico
Sendo assim o papel do professor mediador
no
processo da linguagem gráfica não apenas
no 1º ano do Ensino fundamental de forma a
alcançar e potencializar seus verdadeiros obje- a de oferecer lápis e papel para que as crianças possam se expressar, mas a de desafiar
tivos?
essas crianças explorar, formas geométricas, liDe acordo com os estudos abordados, com- nhas, cores, diferentes formas de se expressar,
preender a importância do lúdico na formação diferentes materiais e texturas.
profissional do pedagogo para que ele se efetive em suas práticas futuras. Significa então
passa da necessidade de compreensão da
educação como processo de transmissor de
informações, onde o ensino-aprendizagem é
uma função do educador, cabendo a ele desenvolver esta atividade por maneiras práticas
e efetivas.

Durante as atividades algumas questões podem ser levantadas para aguçar a curiosidade
das crianças como: do que é feito o papel ou
o lápis? Ou fazendo outras perguntas significativas e com suportes de fotografias, desenhos,
vídeos, antes mesmo de propor uma atividade
de escrita, fazendo as crianças relacionarem o
que já aprenderam com os objetos utilizados,
com o que vão produzir com os mesmos.

Dentro da pesquisa evidencia-se que o proIdentificar os conflitos dos alunos e as dificesso de aprendizagem por meio da metodologia lúdica é uma ferramenta efetiva e acima culdades dos alunos nas salas do 1º ano do
de tudo necessária dentro do desenvolvimento ensino fundamental. Analisar e comparar os
jogos e as brincadeiras como um instrumento
cognitivo, social e criativo das crianças:
pedagógico no desenvolvimento dos alunos do
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 1º ano do ensino fundamental l. Podemos ver
Esses que-fazeres se encontram um no corpo do ou- algumas atividades abaixo que são suportes
tro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. importantes no processo de aprendizagem. Ao
Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago basearmos nas teorias de Freire (2007), podee me indago. Pesquiso para constatar, constatando, in- mos destacar algumas atividades lúdicas que
tervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para são importantes ao desenvolvimento da crianconhecer o que ainda não conheço e comunicar ou
ça, como:
anunciar a novidade (FREIRE, 2007, p. 29).

• Boliche;
Para Freire (2007), temos ainda o desafio
de quebrar alguns paradigmas e nos atualizar
com as novas tecnologias, tendo um cuidado
no equilíbrio para não abandonarmos práticas
que deram e darão certo mesmo que usadas
a muitos anos, afinal cada criança é singular
e nem todas aprendem com as mesmas técnicas. Isso exige do professor uma constante formação, pois precisamos acompanhar a
transformação e evolução do mundo para que
a escola não se torne um lugar obsoleto e não
agradável para o ensino aprendizagem.

• Letra de massinha;
• Construção de um “terremoto” com casca de ovo;
• Músicas que ensinam sobre temas da
atualidade;
• Utilização de letras móveis como facilitador na alfabetização;
• Jogos da memória;
• Culinárias;
• Brinquedos com materiais reciclados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É muito importante resgatar a ludicidade no espaço escolar, rever como estão sendo trabalhadas nas escolas e, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental , e examinar cuidadosamente como a ludicidade vem sendo compreendida e utilizada pelos professores, pela equipe
gestora e pelos alunos para assim procurar perceber as influências da ludicidade na formação
da criança, para tanto nos perguntar:
• Quais são as metodologias recentemente utilizadas para a inserção de jogos na aprendizagem das crianças do 1ºano do Ensino Fundamental?
• Qual a melhor maneira de trabalhar o lúdico no 1º ano do Ensino fundamental de forma a
alcançar e potencializar seus verdadeiros objetivos?
Desse modo, de acordo com as teorias aqui abordadas, é preciso reorganizar o currículo
escolar e rever antigas práticas pedagógicas, pois por muitas vezes mostram-se errôneas com
relação às práticas da ludicidade. Entendendo que o lúdico perpassa pela nossa vida com um
papel importante na formação de homens e mulheres. Reconhecer a atividade como ferramenta
pedagógica nos faz replanejar e perceber que temos inúmeras possibilidades de refazer e refletir
sobre o nosso trabalho e a importância que damos ao aprendizado dos nossos alunos.
Sendo assim é meio do lúdico que o cidadão aprende a agir e tem curiosidade estimulada de
exercitar sua autonomia. O lúdico é fonte de brincadeiras e simultaneamente, fonte de conhecimento que nos leva a consolidar parte essencial da atividade educativa de cada cidadão.
Portanto, com o estudo e aprofundamento deste tema “O papel do lúdico nos anos iniciais do
Ensino Fundamental” termos melhores condições de compreender a importância do lúdico no
cotidiano escolar, aumentando assim o interesse e enriquecendo o ensino-aprendizagem.
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MUDANÇA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA À
LUZ DA PSICOPEDAGOGIA

RESUMO: Este trabalho descreve a mudança significativa na prática de uma docente de Matemática, que buscou a formação em Psicopedagogia e com o passar do tempo, foi evoluindo,
se tornando capaz de compreender as causas e dificuldades na aprendizagem desta disciplina,
atuando de forma dinâmica e se apropriando de uma metodologia adequada e pertinente. A
atuação psicopedagógica trouxe conceitos, dinâmicas e metodologias para a professora que
nortearam a construção de habilidades e competências do ensino da Estatística, modificando
a sua prática pedagógica. Ela desenvolveu uma Oficina de Aprendizado em Estatística destinada aos alunos do Ensino Médio, que apresentaram muitas dificuldades nesse conteúdo,
com o objetivo de diminuir as resistências e aumentar as estratégias para superá-las.

Palavras-chave: Desafios; Resistências; Conceitos Matemáticos; Psicopedagogia; Educação Estatística; Oficina Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho trata da importância da formação em Psicopedagogia para a mudança da prática de um professor de Matemática do Ensino Médio em busca de uma
melhor qualidade de ensino.
O que se pretende responder com este estudo é como esse professor, à luz da Psicopedagogia, conseguiu identificar as dificuldades de aprendizagem dos alunos em Matemática e poder
pensar na criação de uma Oficina, com o intuito de fazê-los aproximar dos conceitos sobre
Estatística.
O objetivo geral deste trabalho é mostrar que a Psicopedagogia surge como instrumento eficiente para o professor refletir e mudar suas ações, usando de uma metodologia diferenciada,
promovendo uma aprendizagem significativa.
Constitui-se como objetivo específico, apresentar uma Oficina de Aprendizado em Estatística,
criada e realizada por um professor de Matemática, envolvendo os alunos a fim de facilitar que
os processos cognitivos e sociais se desenvolvessem positivamente.
A escolha do tema se justifica pelo interesse em afirmar que o professor é capaz de mudar
sua prática, através da especialização em Psicopedagogia, realizando Oficinas, que valorizarão
os conhecimentos prévios dos alunos, o conhecimento e as técnicas do educador.
A partir de pesquisa bibliográfica, com relato da pesquisa Ação, é possível constatar que a
Psicopedagogia, oferece ao profissional da educação a oportunidade de melhorar sua metodologia, ou seja, o professor se tornará o facilitador do processo de ensino-aprendizagem, fazendo
com que o aluno tenha condições de participar da aula, sendo um agente ativo na construção
do seu próprio conhecimento, tornando-se crítico e desenvolvendo o pensamento científico.
O trabalho está composto por seções que estão estruturadas à partir da seguinte forma: A introdução abordando a importância da formação em Psicopedagogia para a proposta de trabalho
com Oficina Pedagógica em Estatística; A Compreensão da Ciência Matemática, subdividida em
três itens: Finalidades do ensino da matemática, Desafios conceituais e Resolução de problemas no ensino da Matemática e Como ensinar Matemática hoje; A explicação sobre a Oficina
Pedagógica de Aprendizagem em Estatística, subdividida em quatro unidades: Introdução à
Aprendizagem Estatística, Método Expositivo/Dialogado, Método Prático / Laboratório de Informática e Método Resolutivo; A conclusão à respeito da fundamentação do trabalho com Oficinas
Pedagógicas, finalizando com as Referências Bibliográficas.
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COMPREENDER A CIÊNCIA DA
MATEMÁTICA
Ao longo do tempo, a matemática esteve ligada a diferentes áreas do conhecimento, suprindo a necessidade do homem e ajudando
a intervir no mundo que o rodeia, mas mesmo
assim esta disciplina muitas vezes acaba influenciando de forma negativa para os alunos,
provocando reprovações e, quando aprovados,
sentem dificuldades em utilizar o conhecimento adquirido, não conseguindo acesso a esse
saber de fundamental importância, provocando
baixa autoestima devido a um passado de insucessos em matemática.
Fica claro que o professor tem um importante papel no ensino desta ciência, em estimular
os alunos a gostarem da matemática desenvolvendo autoestima e estudando algumas causas das dificuldades para que possam conseguir melhores resultados na aprendizagem da
mesma. Tendo em vista, o sucesso escolar e
com o intuito de melhorar suas técnicas de Ensino, o professor citado neste Artigo buscou
formação em Psicopedagogia, para adquirir
estratégias que facilitam a aprendizagem dos
seus alunos. A compreensão das necessidades de aprendizagens e a parceria com a escola possibilitou a esse profissional, aprimorar
suas práticas pedagógicas, para que pudesse
atingir seus objetivos.
Conforme o Código de ética do psicopedagogo elaborado pela Associação, no Capítulo I,
Artigo 3º afirma que a atividade psicopedagógica tem como objetivos, “promover a aprendizagem, contribuindo para os processos de inclusão escolar e social; compreender e propor
ações frente às dificuldades de aprendizagem;
realizar pesquisas científicas no campo da Psicopedagogia e mediar conflitos relacionados
aos processos de aprendizagem.”.
Um professor com formação em Psicopedagogia preza pelo desenvolvimento de projetos
socioeducativos, a fim de resgatar valores e autoconhecimento, além de promover ações preventivas, detectando possíveis perturbações
no processo de ensino-aprendizagem.

A partir dessas informações, o professor de
Matemática citado neste Artigo, com formação
em Psicopedagogia, repensou sua metodologia e resolveu criar a Oficinas Pedagógicas de
Aprendizado em Estatística, em que se desenvolveram trabalhos contextualizados, fazendo
com que seus alunos do Ensino Médio se apropriarem das relações que podem ser estabelecidas entre os conteúdos formais explanados
em sala de aula com um contexto mais amplo, no qual esses se encontravam inseridos,
dando mais sentido ao que era ensinado. Isso
tudo, para evitar o aumento das dificuldades
apresentadas pelos alunos.
Nessa concepção, considera-se que o aluno poderá perceber a relevância do que está
aprendendo, demonstrando maior interesse e
motivação em relação ao objeto do conhecimento, oferecendo aos alunos uma aprendizagem significativa através dos quatro pilares de
Delors:
Aprender a Conhecer... Supõe, antes de tudo,
aprender a aprender, exercitando a memória e
o pensamento. Desde a infância, sobretudo nas
sociedades dominadas pela imagem televisiva,
o jovem deve aprender a prestar atenção às
coisas e às pessoas.
[...] Aprender a Fazer... Está mais estritamente ligada às questões da formação profissional: como ensinar o aluno a pôr em prática os
seus conhecimentos e, também, como adaptar
a educação ao trabalho futuro quando não se
pode prever qual será a sua evolução?
[...] Aprender a Conviver... Representa hoje
em dia, um dos maiores desafios da educação. A Educação tem por missão, por um lado
transmitir conhecimentos sobre a diversidade
da espécie humana e, por outro, levar as pessoas a tomar consciência das semelhanças e
da interdependência entre todos os seres humanos do planeta.
[...]Aprender a Ser... O desenvolvimento tem
por objeto a realização completa do homem,
em toda a sua riqueza e na complexidade das
suas expressões e dos seus compromissos:
indivíduo, membro de uma família e de uma
coletividade, cidadão e produtor, inventor de
técnicas e criador de sonhos (DELORS, 2003
p. 90-101).
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As Oficinas pedagógicas são estratégias de
formação, desde que haja certo compromisso
do grupo. Além de interagir, os profissionais
tanto ensinam quanto aprendem: ensinam certamente conteúdos formais de cuja transmissão é encarregada; aprendem, porque essa
transmissão não é automática, mas supõe
uma construção cognitiva individual, favorecida
pelo trabalho coletivo. Através dessas Oficinas,
o professor pode conhecer como seus alunos
pensam e aprendem.

uma linguagem é um instrumento de comunicação pela sua precisão, concisão e caráter
objetivo, é uma linguagem da ciência e da tecnologia, favorece o desenvolvimento do raciocínio, raciocínio lógico e espacial, favorece o desenvolvimento do espírito crítico, potencializa
o pensamento científico, favorece a abstração,
estimula a criatividade, promove a igualdade
entre jovens, favorece a resolução de problemas, os cálculos são muito importantes para
a vida e são úteis para modelar situações da
vida cotidiana.

Piaget (1990) destaca com clareza as influências e determinações da interação social no
desenvolvimento da inteligência, afirmando que
a inteligência humana somente se desenvolve
no indivíduo em função de interações sociais
que são, em geral, demasiadamente negligenciadas. Esse conhecimento, em conjunto com
a afetividade, é indispensável para que possa
cumprir uma tarefa complexa, a de facilitar a
aproximação entre os saberes prévios do alunado e o saber sistematizado da instituição, o
que caracteriza uma psicopedagogia preventiva.

No entanto, existem argumentos de que o
ensino da Matemática é necessário para a
vida cotidiana e para as atividades de diversos profissionais e também é vista como parte
do patrimônio cultural da sociedade que deve
ser transmitido para as novas gerações. Para
melhor compreensão nos problemas de ensino
nesta disciplina, a responsabilidade não deve
ser atribuída somente ao professor ou ao aluno neste processo, pois ambos estão inseridos
nessa relação:

FINALIDADES DO ENSINO DA
MATEMÁTICA

As dificuldades de aprendizagem escolar da
criança pobre decorrem de suas condições de
vida. (p. 121). Esta afirmação remete-nos aos
anos 70, quando da circulação no meio educacional brasileiro da teoria da carência cultural
na sua versão da teoria da deficiência. Postula-se que a pobreza material produz uma pobreza psíquica, física e cultural, sendo essas
pobrezas as responsáveis pela incapacidade
de aprendizagem da criança. Esse tipo de concepção traz em seu bojo uma forte carga de
preconceito em relação à criança pobre (PATTO, 1996).

O papel do professor implica uma responsabilidade de constante aperfeiçoamento para
tornar capaz a ação pedagógica efetiva. O professor deve ser competente para formar cidadãos aptos para a vida social e profissional, o
que justifica sua boa formação, pois esta refletirá em sua prática pedagógica cotidiana. Vale
ressaltar que o professor não pode ser apenas
Um professor competente exerce seu paaquele que depositar ou transferir conhecimento a seus alunos, mas deve assumir a postura pel como agente de mudanças e formador de
de mediador do conhecimento (PERRENOUD, opiniões e caráter ao longo de vida do aluno,
devendo sempre estar atento para estimular o
2000).
prazer em aprender e compreender esta disPodemos analisar as finalidades do ensino ciplina, pois é de sua responsabilidade evitar
da Matemática a partir de algumas indaga- traumas e dificuldades de aprendizagem, deições: Para que ensinar matemática, que mate- xando marcas positivas no desenvolvimento
mática ensinar, que matemática aprender, para cultural e técnico do aluno. No passado, o eduque ensinar matemática nas escolas nos ensi- cador dominava o conteúdo e transmitia aos
alunos, mas hoje há muitas mudanças quanto
no fundamental e médio.
a isto, pois há uma busca atual por favorecer
São inúmeras as discussões que nos levam competências e autorias em uma relação mais
a algumas conclusões sobre tal finalidade nas próxima e positiva.
quais podemos relacioná-las: é uma disciplina
básica e fundamental, tem caráter universal, é
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Entre as competências que o estudo da maPodemos dizer que uma situação-probletemática exige dos alunos, podemos citar:
ma é toda e qualquer situação onde se deseja
obter uma solução, cuja resposta exige pôr à
A capacitação dos mesmos para o estudo, prova tudo o que se sabe. Surge de um raciocíos comportamentos habituais de busca de in- nio passo a passo, cuja solução causa grande
formações complementares (se aprofundando satisfação quando descoberta:
nas consultas de outros livros, registros ou matérias, internet); Organização das informações
Situações-problema são problemas de apli(esquematização, sequenciação, definição dos cação que retratam situações reais do dia-atermos e ideias-chave); Retenção de registros -dia e que exigem o uso da Matemática para
(visualização repetida de anotações, listagens, serem resolvidos... Através de conceitos, técnicódigos ou fórmulas); Estruturação dos am- cas e procedimentos matemáticos procura-se
bientes de trabalho (arranjo dos espaços e dos matematizar uma situação real, organizando os
horários, eliminação ou controle dos distratores dados em tabelas, traçando gráficos, fazendo
e definição de intervalos); Comportamentos de operações, etc. Em geral, são problemas que
busca de apoio e de esclarecimento nos outros exigem pesquisa e levantamento de dados. Po(professores, pais ou colegas); Hábitos de revi- dem ser apresentados em forma de projetos a
são de notas e de sistematização das matérias serem desenvolvidos usando conhecimentos e
(produção e consulta de pequenos textos, de princípios de outras áreas que não a Matemánotas curtas); Leitura matemática (serem leito- tica, desde que a resposta se relacione a algo
res autônomos em matemática desenvolvendo que desperte interesse (DANTE, 2003. p.20).
tempo).
Cabe ao professor ter em mente que a teoria e a prática precisam estar conectadas, no
DESAFIOS CONCEITUAIS NA
sentido de que os objetivos matemáticos deRESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
vem estar bem claros quando ele propuser a
Psicopedagogia estuda o ato de aprender resolução de uma situação-problema ao aluno.
e ensinar, levando sempre em conta as rea- Só assim, o aluno poderá tomar as suas prólidades internas e externas da aprendizagem, prias decisões e fazer uso dos dispositivos ditomadas em conjunto. E, mais procurando es- dáticos fornecidos pelo professor. O ideal seria
tudar a construção do conhecimento em toda a que todas as situações-problema fossem um
sua complexidade, procurando colocar em pé processo de construção entre os alunos e o
de igualdade os aspectos cognitivos, afetivos e professor: a formulação e escrita do problema
sociais que lhe estão implícitos (BOSSA,1994). (linguagem verbalizada versus linguagem matemática da situação), a discussão do grupo
Busca-se atualmente a construção de concei- para obter a resolução e a descoberta de notos matemáticos através de situações problevos conhecimentos matemáticos:
mas, oportunizando o aluno a elaborar hipóteses e discuti-las, chegando a uma conclusão
São inúmeras as intervenções que o psicofinal. Partindo de situações diárias, oportuniza-se ao aluno aprender com significado e leva-o pedagogo pode ajudar os alunos quando prea compreender que cálculos e conceitos mate- cisam, e muitas coisas podem atrapalhar uma
máticos surgiram das necessidades da huma- criança na escola, sem que o professor pernidade e não ao contrário. Portanto, existe a ceba, e é o que ocorre com as maiorias das
necessidade de se construir os conceitos par- crianças com dificuldades de aprendizagens, e
tindo das necessidades e das problemáticas.
às vezes por motivos tão simples de serem resolvidos. Problemas familiares, com os profesEstas situações–problema, ao longo da his- sores, com os colegas de turma, no conteúdo
tória da humanidade, surgiram tanto de pro- escolar, e muitos outros que acabam por tornar
blemas relacionados a questões cotidianas a escola um lugar aversivo, e o que deveria ser
quanto a partir daqueles vinculados a outras um lugar prazeroso (BOSSA, 2000).
ciências, a partir de especulações pertinentes
a novos conhecimentos.
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O papel do professor que modifica sua prática, através da especialização em Psicopedagogia é fazer as devidas intervenções, no sentido de que ele e seus alunos busquem juntos
a solução de uma situação que, a princípio,
não está no enunciado do problema. O aluno
deve contribuir com seus conhecimentos prévios e o professor deverá ajudá-lo com seus
conhecimentos e técnicas, sempre observando
os objetivos que almeja atingir com a situação
proposta. Resolver problemas é uma prática
que acompanha o ser humano ao longo da sua
existência. A resolução de situações-problema
é o meio essencial para o processo de ensino-aprendizagem significativo dos conhecimentos matemáticos.

COMO ENSINAR MATEMÁTICA HOJE

Muitas são as linhas de pesquisas e propostas de trabalho sobre como ensinar matemática hoje. Podemos tratar daquelas que alterem
a atual concepção do que vem a ser a matemática e como se dá a sua aprendizagem,
propostas que colocam o aluno como o centro
do processo educacional, enfatizando o aluno
como um ser ativo no processo de construção
de seu conhecimento, onde o professor passa
a ter papel de orientador e monitor das atividades propostas aos alunos e por eles realizadas.
São as interpretações dos alunos que constituem o saber matemática “de fato”. Muitas vezes o aluno demonstra, através de respostas
a exercícios, que aparentemente compreendeu
algum conceito matemático; porém, uma vez
mudado o capítulo de estudo ou algum aspecto do exercício, o aluno nos surpreende com
erros inesperados. É a partir do estudo dos
erros cometidos pelos alunos que podemos
compreender as interpretações por eles desenvolvidas.

É bastante comum o aluno desistir de solucionar um problema matemático, afirmando
não ter aprendido como resolver aquele tipo
de questão ainda, quando ela não consegue
reconhecer qual o algoritmo ou processo de
solução apropriado para aquele problema. FalEmbora a resolução de problemas seja muito
tam aos alunos uma flexibilidade de solução e
estudada por educadores matemáticos, ainda
a coragem de tentar soluções alternativas, difeé pouco utilizada no dia-a-dia da sala de aula e
rentes das propostas pelos professores.
sua implementação como metodologia poderá
Para o entendimento de muitos professores o ser importante para o ensino da matemática.
aluno, aprenderá melhor quanto maior for o nú- Trabalhar o conteúdo do ponto de vista histórimero de exercícios por ele resolvido. Será que co não significa repassar para o aluno datas e
de fato essa resolução de exercícios repetitivos nomes que fizeram parte da história da matede certos algoritmos e esquemas, de solução mática, segundo as DCE ( Diretrizes Curriculageram o aprendizado?
res de Matemática) :
Os professores em geral mostram a matemática como um corpo de conhecimentos acabado e polido. Ao aluno não é dado em nenhum
momento à oportunidade ou gerado a necessidade de criar nada, nem mesmo uma solução
mais interessante. O aluno assim passa a acreditar que na aula de matemática o seu papel é
passivo e desinteressante.
Na matemática escolar, o aluno não vivencia
situações de investigação, exploração e descobrimento. O processo de pesquisa matemática
é reservado a poucos indivíduos que assumem
a matemática como seu objeto de pesquisa.
É esse processo de pesquisa que permite e
incentiva a criatividade ao se trabalhar com situações problemas.

A abordagem histórica não se resume a retratar curiosidades ou biografias de matemáticos
famosos; vincula as descobertas matemáticas
aos fatos sociais e políticos, às circunstâncias
históricas e às correntes filosóficas que determinaram o pensamento e influenciaram o avanço científico de cada época (DCE de MATEMÁTICA, 2006, p. 45).
As Diretrizes Curriculares de Matemática consideram que a história da matemática deve
orientar a elaboração de atividades com problemas históricos, para que o aluno possa
compreender os conceitos e conceber a matemática como campo do conhecimento em
construção.
460

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

Para se atingir esses objetivos é necessário
que os professores busquem na História elementos para estabelecer relação entre os conteúdos que fazem parte do currículo e sua origem histórica e cultural.
Quanto às Mídias Tecnológicas, essas têm a
função de potencializar formas de resolução de
problemas através dos recursos tecnológicos
como calculadora aplicativa da internet, software, programas computacionais e outros, não
importando se esses problemas estão sendo
tratado pela história da matemática, modelagem ou etnomatemática.
Um recurso que pode contribuir nessa construção do conhecimento, especialmente, no ensino da matemática é a utilização de softwares
educativos, que permitem ao aluno interagir
com o aplicativo, possibilitando realizar conjecturas que podem favorecer a aprendizagem.
Outro recurso importante é a internet que, além
de ser uma fonte de pesquisa, permite a comunicação rápida e formação de comunidades
virtuais, recursos esses que podem fazer com
que se potencialize a comunicação entre professor e aluno para além dos limites da sala de
aula.

sociais se desenvolvessem positivamente. Até
porque, para que houvesse aprendizagem seria necessário que os estudantes intercalam
momentos de exploração, realizando experimentos contextualizados no mundo físico com
momentos de reflexão.
Primeiramente, foi abordada a Introdução de
Aprendizagem do Ensino da Estatística e, para
nortear o desenvolvimento, serão trabalhados
alguns métodos separados em quatro unidades com seus respectivos objetivos, conteúdos, competências/habilidades, estratégias e
justificativa, indicadores e instrumentos de avaliação.

UNIDADE 1 - INTRODUÇÃO
APRENDIZAGEM ESTATÍSTICA
A definição da Estatística foi explanada em
sala de aula, no período de duas horas aulas,
com grupos de seis alunos. A Estatística é uma
ciência que organiza, estuda e pesquisa o levantamento de dados com a máxima quantidade possível de informação (YOUSSEF, 2009).

O desenvolvimento desta unidade teve como
objetivo a busca de alternativas que permitam
um melhor entendimento do conteúdo da EstaOFICINA PEDAGÓGICA DE
tística, explorando Métodos quantitativos, estaAPRENDIZADO EM ESTATÍSTICA
belecendo relações entre interpretação gráfica
e os conceitos estatísticos, realçando o fazer e
[...] cabe ao psicopedagogo perceber even- verificar hipóteses.
tuais perturbações no processo aprendizagem,
participar da dinâmica da comunidade educaOs Conteúdos trabalhados foram: o Estudo
tiva, favorecendo a integração, promovendo de Problemas relacionado ao ensino e aprendiorientações metodológicas de acordo com as zagem da Análise Combinatória, Probabilidade
características e particularidades dos indivídu- e Estatística; Princípios da Estatística; Organios do grupo, realizando processos de orienta- zação para construir a aprendizagem; Tratação (BOSSA,1994 p. 23).
mento da Informação: dados, tabelas e gráficos e Princípios da Estatística.
A Formação em Psicopedagogia modificou a
prática de um professor, que após refletir sobre
As Estratégias aconteceram através de Ativisua metodologia, criou uma Oficina a partir de dades que envolveram a história e origem da
observações e reflexões feitas em sala de aula, Estatística - Análise Combinatória e Probabivisto que, das várias dificuldades que os alunos lidade, trabalhando com análise de questões
possuíam a leitura e interpretação de gráficos e que envolveram investigação, experimentos retabelas eram as mais evidentes. Essa proposta ais, índices, tabelas e gráficos.
de intervenção criou oportunidades e desenvolvimento, englobando professor e alunos a
fim de facilitar que os processos cognitivos e
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Como justificativas das Estratégias, esta unidade mostrou que o objetivo da história da Estatística é deixar bem claro que sua função é
estatística, ou seja, levantamentos de dados no
qual se adquirirá um resultado que pode ser
um valor absoluto, valor relativo, amostra, estimativas, população, variável contínua, coleta
direta e indireta.

cos de Estatística como a representação gráfica da distribuição de frequências com dados
agrupados, medidas de tendência central, desvio médio e variância de desvio padrão.

Quanto às Estratégias foram propostas atividades que levaram a solução de problemas,
discussão de como uma pesquisa é realizada,
como realizar a coleta de dados, a tabulação,
No estudo da Análise Combinatória e da Pro- a análise e a interpretação dos dados estatístibabilidade privilegiaram-se o desenvolvimento cos, porcentagem, tabelas, gráfico e o porquê
do raciocínio combinatório do aluno e a facili- fazer pesquisa estatística.
dade em coordenar registros variados de representação.
Como justificativas das estratégias, esta unidade teve o objetivo de permitir ao aluno se
Como Indicadores de Avaliação foram utili- confrontar com problemas do mundo real e a
zados as ações reflexivas e de auto avaliação partir de questões, realizarem o processo de
e questionamento sempre que tinham dúvidas coleta, organização e representação de dasobre os conteúdos trabalhados, sendo os Ins- dos, bem como a interpretação e a iniciação
trumento de Avaliação a aplicação de portfó- a ideias de probabilidade. Além de suscitar o
lios, questionários e testes, na qual os alunos gosto pela pesquisa, investigação, desafiar a
obtiveram entendimento e capacidade em defi- criatividade, aprimorando o raciocínio além de
nir objetivos do estudo em Estatística.
aumentar seu conhecimento matemático estatístico.

UNIDADE 2 - MÉTODO EXPOSITIVO/
DIALOGADO
Houve embasamento teórico em sala de
aula, no período de duas horas aulas, com
grupos de seis alunos. Tudo que se relaciona
com a informação tem importância, é necessário que saibamos compreender, estabelecer
relações e interpretá-las para podermos chegar
às nossas próprias conclusões ( JACKSON RIBEIRO, 2010).

Como Indicador de Avaliação se observou
qual o momento que o aluno transmitiu sua
opinião de forma simples e espontânea e os
instrumentos de Avaliação ocorreu pelo questionamento oral professor/aluno e aluno/aluno,
na qual todos os alunos se envolveram e participaram com suas devidas pesquisas e opiniões.

UNIDADE 3 - MÉTODO PRÁTICO /
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

As ações aplicadas nesta unidade tiveram
como objetivo rever os conceitos básicos do
campo da estatística, discutir a organização e
representar gráficos e tabelas, reconstruir conceitos da aprendizagem, comunicar e informar
dados estatísticos.

Foi apresentada aos grupos de alunos em
sala de aula, durante duas horas aulas, modelos de planilhas em Excel contendo tabelas de
Cálculos para que eles entendessem melhor
como criar suas próprias tabelas com o auxílio
de ferramentas tecnológicas como no exemplo
Foram trabalhados conteúdos como o uso de abaixo:
figuras, diagramas e gráficos, (trazidos pelos
alunos em sala de aula), tanto de forma analítica quanto intuitiva, expressão oral/escrita das
propriedades matemáticas, atribuindo significados aos conceitos abstratos, investigações e
pesquisas transpostas em tabelas e gráficos e
sua construção, discussão de conceitos bási462
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FIGURA 1 – RECEITAS TRIBUTÁRIAS – 2005-2010
FONTE: (GRÁFICO ADAPTADO DO TCE-RJ, 2011)

O trabalho desta unidade teve como objetivo
contrapor conhecimentos para trabalhar com
a ferramenta Excel, conviver, registrar medidas
e observações, descrever situações, sistematizar dados e elaborar relatórios. Seus conteúdos se deram com a organização de dados,
construção de tabelas e respectivos gráficos
na planilha do Excel, Estatística na internet e na
Planilha de Cálculo.
Como Estratégias foram utilizadas as ferramentas tecnológicas para produção de planilhas e tabelas que geraram gráficos no Programa Excel e aulas práticas para elaboração de
relatórios. Como justificativa estas estratégias
serviram de base para criação, criatividade, raciocínio e atitudes ativas para a produção do

conhecimento. Um programa de apresentação Powerpoint apresentou inúmeras possibilidades na elaboração de aulas com imagens,
sons e outros elementos multimídia.
As aulas práticas para elaboração de relatórios tiveram como objetivo a importância de
colher bons resultados, a veracidade e idoneidade de suas fontes, e a melhor forma de proceder na coleta de dados.
Como Indicadores de Avaliação, foram relacionados conhecimentos e materiais diversificados para desenvolver as atividades propostas, e os Instrumentos foram o relato de estudo
e pesquisas e atividades análise/descritiva, na
qual todos os alunos conseguiram desenvolver
com êxito.
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UNIDADE 4 MÉTODO RESOLUTIVO
Foram trabalhados em grupo de seis
alunos em sala de aula durante duas horas
aulas, vários exercícios dos Livros de Matemática
e Estatística dos autores Antônio Nicolau Youssef,
Elizabeth Soares e Vicente Paz Fernandez. Esta
unidade teve o objetivo de resolver exercícios de
diferentes livros aplicando conhecimentos adquiridos,
formulando questões, realizando observações e
selecionando variáveis.
Os conteúdos foram trabalhados por meio do uso do método
de tentativa e erro com elaboração de novas estratégias
de solução a partir da análise crítica dos erros, atividades
relacionadas com população, amostra, variáveis, amplitude de uma
amostra, rol, distribuição de frequência de variáveis discretas e
contínuas, amplitude de uma classe, frequência absoluta, acumulada
e relativa, compartilhamento das observações e estratégias de outros
estudantes, adquirindo experiência e novas perspectivas (“insights”) para
abordagem de problemas e resolução de problemas que envolvam os
conceitos estatísticos.
Quanto às Estratégias, foi trabalhada com os alunos a contextualização
através da Modelagem Matemática, formularam questões que envolveram
a obtenção de dados a coletar e organizar, com a apresentação de dados
relevantes.
Como justificativa, trabalhar com os alunos a contextualização através da
Modelagem Matemática teve como objetivo, reconhecer as configurações
de modelos adequados para uma determinada situação da realidade. Essas
considerações mostram-se relevantes em relação ao desenvolvimento
das habilidades de raciocínio e pensamentos estatísticos uma vez que
propuseram o trabalho com situações reais que estimularam investigações,
formulações de problemas, explorações, descobertas, interpretações e
reflexões.
Os Indicadores de Avaliação ocorreram pelo tempo previsto que o aluno
realizou as tarefas e se fez todas as tarefas mesmo se estivessem
erradas, sendo os Instrumentos de Avaliação os trabalhos, as
atividades, as discussões e resoluções de exercícios propostos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Oficinas pedagógicas são importantes ações para a dinamização da prática docente. O professor com formação em Psicopedagogia atua com foco na prevenção de dificuldade em aprendizagem, tornando-a significativa, particularmente por sua praticidade e flexibilidade diante das
possibilidades do aluno, estimulando a participação, a criatividade e desenvolvimento cognitivo.
Com as Oficinas, além de interagir, profissionais tanto ensinam quanto aprendem: ensinam
certamente conteúdos formais de cuja transmissão é encarregada; - aprendem, porque essa
transmissão não é automática, mas supõe uma construção cognitiva individual de cada aluno,
favorecida pelo trabalho coletivo. Aprendem, por conseguinte, como pensam seus alunos, conhecimento esse, indispensável para que possa cumprir uma tarefa complexa, a de facilitar a
aproximação entre os saberes prévios do alunado e o saber sistematizado.
Consequentemente, as Oficinas pedagógicas são situações de ensino e aprendizagem por
natureza abertas e dinâmicas, na qual à luz da Psicopedagogia, o professor, especializado, é capaz de mudar sua prática pedagógica e ter um novo olhar, uma nova perspectiva frente ao aluno
para poder valorizá-lo. A Oficina Pedagógica de Aprendizado em Estatística pôde promover ao
alunado e o professorado momentos de informação, questionamento, integração e aprendizagens em direção a uma maior autonomia de profissionais da educação e discentes, através da
análise de ações reflexivas e de auto avaliação, questionamentos das dúvidas, transmissão de
opiniões, relacionamento e materiais para desenvolvimento de atividades propostas, realização
de tarefas em tempo previsto com ou sem erros. Tudo isso evidencia a importância dos professores buscarem a especialização em Psicopedagogia com o objetivo de melhorar na didática e
na qualidade de ensino, favorecendo, buscando e oportunizando caminhos para o aluno desenvolver conhecimentos.
Com a análise da aplicação desta Oficina Pedagógica de Aprendizado em Estatística, os
resultados dos impactos seriam os mais variados possíveis como o aprender a coletar, analisar, interpretar dados numéricos para estudos, planejamentos com a possível coordenação e
levantamentos de informações por meio de questionários, entrevistas e medição. Sua aplicação
revelaria o desempenho na realização das atividades por se tratar de trabalhos em grupos com
discussão aberta professor/aluno e aluno/aluno. Poderíamos dizer também que o uso das tecnologias seria um grande atrativo para melhor contemplação no aprendizado.
Assim sendo, o profissional da Educação ao trabalhar na perspectiva de uma metodologia
diferenciada, baseada nos fundamentos da psicopedagogia, será um facilitador do processo
de ensino-aprendizagem, fazendo com que o aluno, agente ativo, possa
ampliar suas habilidades e competências para atuar na Sociedade Contemporânea.

465

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

REFERÊNCIAS

BOSSA, Nádia Aparecida. A Psicopedagogia no Brasil: Contribuições a partir da prática. Porto
Alegre: Editora Artes Médicas, 1994.
BOSSA, Nádia. A Psicopedagogia no Brasil. Artes Médicas, 2000.
CÓDIGO DE ÉTICA DO PSICOPEDAGOGO. reformulada pelo Conselho da ABPp, gestão
2011/2013 e aprovado em Assembleia Geral em 5/11/2011.
DANTE, Luiz Roberto. Didática da Resolução de problemas de matemática. 1ª a 5ª séries.
Para estudantes do curso Magistério e professores do 1º grau. 12ª ed. São Paulo: Ática, 2003.
DELORS, Jacques (Coord.). Os quatro pilares da educação. In: Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortezo. p. 89-102.
GRÁFICO Adaptado do TCE-RJ: Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de
Janeiro, Macaé. 2011. p.73.
LORENZATO, Sérgio. Para aprender Matemática. Campinas: Autores Associados, 2006. 139 p.
(Coleção Formação de professores).
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação – SEED. Diretrizes Curriculares da Rede Pública de
Educação Básica do Estado do Paraná (DCE): Matemática, Curitiba, 2006.
PATTO, M. H. S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo,
T. A. Queiroz, 1996.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre> Artes Médicas Sul,
2000.
PIAGET, J. & INHELDER, B. A psicologia da criança. Ed. 11. – Rio de Janeiro: Ed. Bertrand
Brasil S/A, 1990.

466

Revista Revista
Educar FCE
- 29 ªFCE
Edição
Educar
- 29- Abril/2020
ª Edição - Abril/2020

ELIANE FERNANDES DE
OLIVEIRA BRAYNER

Graduação em Pedagogia pela Faculdade UNIP
Universidade Paulista (2010); pós-graduada em Desenho
Infantil pela Faculdade Campos Salles (2017); Especialista em
LUDOPEDAGOGIA pela Faculdade Campos Elíseos (2018);
pós-graduada em Autismo (2019); Professora de Educação
Infantil e Ensino Fundamental I EMEI Maria José Dupré.

467

ª Edição
- Abril/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 29 -ª 29
Edição
- Abril/2020

DISTÚRBIOS DA FALA E DA LINGUAGEM
NA INFÂNCIA

RESUMO: Neste artigo será abordado uma questão importante sobre as crianças que possuem
dificuldade da fala e da linguagem, que são detectadas logo na infância, porém sujeitos de
prevenção e de tratamento, seria considerável que fossem avaliadas por especialistas. O presente artigo tem o objetivo de orientar a respeito do desenvolvimento e dos distúrbios da
comunicação em crianças. Com o intuito de aprimorar o conhecimento, ao longo da pesquisa
será feita uma comparação: a diferença entre dificuldade da fala e da linguagem. A comunicação é essencial pelos indivíduos, seja ela pela fala ou pela linguagem, é importante para a socialização, aprendizagem e integração na comunidade. Os distúrbios da comunicação acabam
impactando diretamente sobre a vida social da criança. Os distúrbios da fala e da linguagem,
constituem uma das doenças mais relevantes que se manifesta na infância, como o atraso ou
o desenvolvimento atípico envolvendo componentes da audição, da fala e da linguagem com
níveis variados. Contudo, no desenvolvimento inicial da comunicação é importante na Educação Infantil, observar o vocabulário e a extensão frasal das crianças. Nos primeiros anos de
vida da criança, seus conteúdos linguísticos são cruciais, o diagnóstico e a intervenção precoce é de extrema importância para o desenvolvimento adequado da comunicação.

Palavras-chave: Distúrbios; Fala; Linguagem; Terapia Fonoaudiológica.
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INTRODUÇÃO

O

esclarecimento é um meio no qual a pessoa quando recebe se expressa por meio da
linguagem, a linguagem é um elemento essencial para a socialização e integração na
comunidade.
Os distúrbios da comunicação causam impacto direto sobre a vida social da criança e sobre
o sucesso acadêmico e ocupacional no cotidiano de todos que possuem dificuldade na fala ou
na linguagem.
Quando crianças os distúrbios da comunicação constituem algumas das doenças que são
mais relevantes na idade, pois nela acaba se manifestando como atraso ou desenvolvimento
incomum que envolve elementos funcionais da audição, da fala ou da linguagem em níveis variados de gravidade.
Portanto, na grande maioria os distúrbios de comunicação, da fala ou da linguagem, primeiramente são na maioria das vezes percebidos pelos pais, que referem que a criança tem dificuldade para falar ou que não fala, ou é dificilmente compreendida e incapaz de dizer alguns sons
corretamente, ou ainda que gagueja.
Na fase escolar, as crianças com atraso no desenvolvimento da linguagem irão apresentar
importantes e persistentes anormalidades neuropsicológicas, entre elas os transtornos específicos de aprendizagem, cabendo ao professor perceber a dificuldade, podendo encaminhar ao
especialista, para um melhor diagnóstico.
A criança quando nasce, começa a se comunicar com seus pais, por meio do choro, na maioria das vezes a mãe que está presente o tempo todo, começa se acostumar com seus choros,
percebendo quando a criança está com fome, dor, ou sono, pois a criança pequena é capaz de
discriminar vozes, diferenciar padrões de entonação, gestos e movimentos corporais, que são
bases para o desenvolvimento comunicativo e de linguagem.
Portanto, com base da interpretação do adulto que os comportamentos inatos adquirem significados para a criança produzidos intencionalmente por ela, ou seja, o contato da mãe com a
criança por meio do olhar e melodia da fala são pré-requisitos para o desenvolvimento comunicativo.
A comunicação é um meio pelo qual a pessoa recebe e expressa a linguagem, ou seja, um
elemento essencial para a socialização e integração, quando acontece um distúrbio da comunicação é ocasionado um impacto relevante em relação a esta socialização, sobre a vida social
da criança e o seu sucesso no período escolar, se reconhecidos serão preocupantes para todos
os envolvidos.
Portanto, os distúrbios da fala e da linguagem são doenças prevalentes na infância, porém
podem ser prevenidas precocemente e o tratamento quando diagnosticado rapidamente é importante para o seu desenvolvimento. Um dos tratamentos seria a terapia fonoaudiológica, para
tratar essas dificuldades: fluência, fala, voz, funções orofaciais, linguagem oral, linguagem escrita
e audição.
Além dos pais, a escola, os responsáveis como profissionais pela saúde das crianças são
os pediatras, os fonoaudiólogos e os psicólogos que muitas vezes, são questionados sobre os
aspectos comunicativos destas crianças, porém, os conhecimentos são abordados no presente
artigo, com o objetivo de orientar a respeito, e trazer as explicações dos diferentes distúrbios,
fala e linguagem.
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DESENVOLVIMENTO DA
COMUNICAÇÃO DA CRIANÇA
Antes que a criança desenvolva a comunicação ela está habituada a usar o olhar, a expressão facial e o gesto para se comunicar com os
outros, com isso a aprendizagem do código linguístico, acaba se baseando no conhecimento
adquirido pelos objetos, ações, locais e propriedades em que a criança está.
Esta interação resulta entre a capacidade biológica e a estimulação ambiental no qual está
inserida, pois a criança evolui de acordo com
a progressão do desenvolvimento neuropsicomotor que é quando a criança já firma a cabeça, a seguir o tronco e após os membros
inferiores.
É importante ressaltar a diferença e a importância da fala e da linguagem em que esses
dois conceitos representam os significados
simbolicamente diferenciados um do outro,
pois a linguagem é o sistema que simboliza
para que possa representar os significados em
uma cultura, por exemplo, se abrange alguns
tópicos referentes a linguagem que são importantes para a expressão, são eles:

pela pessoa; a entonação; a articulação de
cada um dos fonemas utilizados na hora de falar, saem o som da língua, as trocas presentes
que a criança produz na fala; o uso da linguagem pelo discurso e pela iniciativa comunicativa.
As crianças nos seus primeiros meses de
vida, apresentam o choro, o grito e sons que
ainda não sabemos identificar muito bem, o
balbucio e o sorriso das crianças com dois meses de vida, nos indica satisfação e prazer, já
no quarto mês de vida, a criança se transforma
no jogo vocal, ou seja, a criança amplia seu repertório, incluindo além dos gritos, do som, do
gesto, do balbucio, sons consonantais, depois
mais para frente adquirem produções silábicas,
mas não entendemos nada ainda, são apenas
reflexos da fala.
O desenvolvimento da comunicação da criança, é muito importante para os adultos, pois no
primeiro ano de sua vida, elas descobrem a
própria voz e uma capacidade imensa de se
comunicar, começa a atender comandos simples e expressões básicas, como “não” com a
cabeça e “tchau” com a mão. Aos 18 meses
inicia a produção de vocábulos isolados, com
algum significado. Com 2 anos, a criança já

• Fonologia, que é o som da língua;
• Prosódia, que é a entonação;
• Semântica, que é o vocabulário da criança;
• Sintaxe, que é a organização das palavras
na frase;
• Morfologia, que é a formação e classificação das palavras;
• Pragmática, que é o uso da linguagem.
A fala é o canal que promove a expressão da
linguagem e que corresponde à realização motora da linguagem. A linguagem significa trocar
informações, ou seja, receber e transmitir de
forma efetiva, já que a fala refere-se à maneira
de articular os sons da palavra, que inclui a
produção vocal e a fluência verbal.
Com isso o vocabulário tem que ser muito
bem observado, a extensão frasal que são números de palavras utilizadas pela pessoa; a
complexidade sintática das frases, utilizadas
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desenvolve um vocabulário com cerca de 50
palavras e consegue manter um pequeno diálogo. Com 3 anos, o vocabulário da criança já
é de 200 a 400 palavras, está apta a elaborar
pequenas histórias e brincadeiras. Com 4 anos
a criança, já possui um vocabulário extenso
consegue elaborar frases mais longas (com
cerca de seis palavras). Os diálogos e as histórias são mais minuciosos pode haver ainda
certa dificuldade na fala, mas a comunicação
é de fácil compreensão. Com mais ou menos
cinco, seis anos de idade, a criança já é capaz
de manter uma conversa com coesão, de pronunciar de forma adequada, todos os fonemas.
Os diálogos e as histórias são contados com
detalhes, com noção de tempo e espaço.
Lembrando sempre que o ritmo de aprendizado pode variar de criança para criança, de
acordo com os limites individuais e os estímulos que cada criança recebe.
[...] O significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas na medida em que
o pensamento ganha corpo por meio da fala, e
só é um fenômeno da fala na medida em que
esta é ligada ao pensamento, sendo iluminada
por ele. É um fenômeno do pensamento verbal,
ou da fala significativa – uma união da palavra
e do pensamento (VYGOTSKY, 1998, p. 151).

Portanto, é importante ressaltar que, entre as
alterações de linguagem oral existentes na infância, são as dificuldades fonológicas, e não
as articulatórias, que podem ocasionar prejuízos no aprendizado posterior da leitura e da
escrita.
Na infância a comunicação é o meio pelo
qual a criança recebe e expressa a linguagem,
ou seja, é um elemento essencial para sua socialização e integração ao meio social.
Quando são diagnosticados os distúrbios
da comunicação, eles causam impacto direto
sobre a socialização da criança, no qual seu
sucesso escolar e ocupacional é afetado e que
devem ser reconhecidos como questões importantes de saúde pública.
Os distúrbios de linguagem, constituem em
algumas doenças infantis mais prevalentes, no
qual se manifesta como um atraso ou desenvolvimento atípico que envolvem componentes
principais para a sua audição, a fala e a linguagem em níveis variados, na maioria das vezes
esses distúrbios são percebidos pelos pais, e
quando detectados são de total responsabili-

AS DIFICULDADES DE LINGUAGEM
NA INFÂNCIA
Na infância é quando se observa a dificuldade na linguagem, as dificuldades de aprendizagem referem-se a alterações no processo
de desenvolvimento do aprendizado da leitura,
escrita e raciocínio lógico-matemático, podendo estar associadas a comprometimento da
linguagem oral.
Ao se estudar alterações no processo de
aprendizagem da linguagem oral, frequentemente verifica-se a ocorrência de posteriores
dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita.
Da mesma forma, ao se investigar os fatores
que antecedem as dificuldades de leitura e escrita, surgem questionamentos a respeito das
dificuldades de aprendizado da linguagem.
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dade que procurem orientações para levar ao
diagnóstico da criança.
É importante que ao saberem desta dificuldade as crianças terão problemas escolares,
importantes e persistentes anormalidades neuropsicológicas, em que a aprendizagem será
uma consequência de fatores e dificuldades,
pois o processo de aquisição da linguagem
e escrita, como a linguagem oral, serão comprometidas, podendo ser verificado o grau, ou
seja, o nível de dificuldade da criança.

AS DIFICULDADES DA FALA NA
INFÂNCIA
As dificuldades da fala na infância caracterizam-se normalmente quanto à articulação da
criança, ou na ressonância, na voz, na fluência ou ritmo e na prosódia, com isso as alterações da linguagem acabam situando-se entre
os mais frequentes problemas do desenvolvimento da criança na infância, pesquisas obtêm
dados de 3 a 15% das crianças, e podem ser
classificadas em atraso, dissociação e desvio
de comportamento.
A fala pode ser dividida em dois estágios.
Um estágio chamado de concepção (formulação) e outra é a produção (articulação e fonação). O desenvolvimento da fala nas crianças
tem início com a associação dos sons a pessoas e objetos, ou seja, ela compreende que
normalmente precede a vocalização em alguns
meses de vida.
É importante observar quando a criança começa com os substantivos, que são produzidos primeiramente por elas, em geral, com um
ou no máximo duas sílabas, depois começam
a adquirir as aquisições de adjetivos, os verbos, entre outros.
A criança possui a fase do balbucio, na qual
ela brinca com os sons da fala, é estrutural
neste caso para o seu desenvolvimento. Vygotsky (1998, p. 104) aponta que “[...] O desenvolvimento dos conceitos, ou dos significados
das palavras, pressupõe o desenvolvimento
de muitas funções intelectuais: atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade
para comparar e diferenciar. ”

ALGUNS DISTÚRBIOS DA LINGUAGEM
E DA FALA
O distúrbio fonológico apresenta grande
ocorrência na população infantil. Por isso é importante a identificação destes problemas durante a infância, uma vez que o sujeito com
distúrbio fonológico tem frequentemente alteração na sensibilidade fonológica, resultando
em dificuldade da aprendizagem da leitura e
escrita posteriormente. (GIERUT, 1998):
A desordens do sistema fonológico são bem
maiores que as simples falhas de articulação
que podem ser ouvidas nos discursos de crianças muito pequenas... os distúrbios aumentarão com a extensão da palavra (PRÉNERON,
2006 p. 63-83).
Estudos revelam que há um problema de linguagem em uma criança quando sua maneira
de falar influencia na comunicação, que podem
ser: mudez, atraso na linguagem, afasia, problemas de articulação:
• Mudez: geralmente causada por problemas de audição;
• Atraso na linguagem: escassez de vocabulário, limitação para formular ideias;
• Afasia: a criança ouve, mas não associa
a nenhum significado, falta de compreensão, dificuldades na expressão verbal,
confusão de palavras parecidas, demora
a entender o que foi dito;
• Problemas de articulação: dislalia, omite ou distorce os sons nas palavras faladas; disartria, desajuste de produzir movimentos necessários à emissão verbal;
linguagem tatibite, ligado a articulação e
fonação, utiliza linguagem infantilizada;
rinolalia gerada por problemas nas vias
nasais, adenoide, lábio leporino ou fissura
palatina (PRÉNERON, 2006 p. 63-83).
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INTERVENÇÃO NA CRIANÇA COM
DISTÚRBIO DA LINGUAGEM
A atuação do professor frente a disfunção
da aprendizagem também tem grande importância, já que esta pode estar diretamente ligada a dificuldade da fala e da comunicação,
em sua observação diária poderá notar se a
criança apresenta:
• Dislexia que é quando a criança tem dificuldades para reconhecer símbolos gráficos, isso poderá desencadear outros problemas como demora na fala, ordenação
de letras e números e a escrita convencional;
• Disgrafia que está associada a um problema psicomotor, ou seja, quando a criança
tem dificuldade com a fluência da escrita
em vários aspectos, desde a junção de
palavras de maneira inadequada à utilização de pouca ou muita força na hora de
escrever;
• Autismo que é caracterizado pela falta de
socialização, de comunicação, do não
desenvolvimento da linguagem muitas vezes, de expressão, de contato visual, da
repetição de falas ou movimentos.
Cabe ao professor encaminhar essa criança
para o profissional que melhor irá avaliá-la. A
intervenção do profissional quando se faz um
diagnóstico preciso da criança é reconhecer o
problema nela existente, no qual a produção
da fala e linguagem pode ser considerada adequada ou não de acordo com a idade cronológica, além de se observar a articulação, as
dificuldades cognitivas, alguns também se concentram na deglutição e alimentação, pois não
é incomum crianças que têm problemas na linguagem também terem dificuldades em aspectos motores finos de mover a língua, mandíbula
e lábios de forma coordenada.
Depois de uma avaliação se faz necessário
levar em conta os aspectos cognitivos e emocionais do desenvolvimento, que poderão indicar ou não a severidade do caso, bem como
a necessidade de orientação especializada à
família ou terapia fonoaudiológica.

Na unidade escolar, é importante que o profissional tenha consciência de que os princípios básicos de uma determinada intervenção
em um aluno com dificuldade seja uma avaliação do desenvolvimento do mesmo, na qual a
linguagem terá que ser verificada em todos os
seus níveis, importante que a família também
obtenha as informações necessárias, a escola
e uma terapeuta também seriam interessantes
neste caso.
Para que a criança tenha uma excelente
evolução todas as atividades de estimulação
dentro da terapia fonoaudiológica devem ser
realizadas de forma lúdica, prazerosa, na qual
a criança sinta por meio de jogos e brincadeiras o prazer nas técnicas propostas, além das
brincadeiras e dos jogos, a família é recomendável para tal estimulação, pois a leitura também propicia a aquisição das habilidades de
comunicação, em que a criança deverá se sentir motivada.
A terapia fonoaudiológica é um grande apoio
para as crianças e famílias, pois visa especialmente favorecer ou aperfeiçoar a comunicabilidade. A terapia da fala é particularmente benéfica quando a criança começa logo cedo, pois
pode ajudá-la a aprender a falar com mais clareza, a se sentir mais confiante e menos frustrada em falar com os outros, 70% das crianças
pré-escolares com problemas de linguagem
que passaram pela terapia mostraram melhora
nas habilidades de linguagem, são muitos os
benefícios emocionalmente, socialmente e de
aprendizagem.
A família exerce um papel fundamental na
estimulação da linguagem e da aprendizagem
da criança, é preciso estimular a descoberta e
a utilização da lógica de seu pensamento na
construção de palavras e textos. É com a família que a criança aprenderá sua cultura, seus
costumes e terá os primeiros contatos com o
mundo e a forma como a família o apresentará
será muito importante no seu aprendizado, já
que isso acontece muito antes da vida escolar
da criança.
O incentivo por meio de músicas, diálogos,
brincadeiras e leitura proporciona a aquisição
de habilidades que favorecem o desenvolvi473
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mento da criança. Para que se inicie um processo de comunicabilidade, a criança deverá
se sentir atraída e deverá existir um propósito
de comunicação, aspecto este que se torna visível com o contato diário e a interação com as
pessoas.
Segundo Vygotsky a aprendizagem e o desenvolvimento não entram em contato pela primeira vez na idade escolar, eles estão ligados
entre si desde os primeiros dias de vida da
criança, “a aprendizagem da criança começa
muito antes da aprendizagem escolar”, para
ele nenhuma criança entra em uma escola e
parte do nada, como se fosse uma tábua rasa,
oca, sem preenchimento algum, ao contrário,
ela traz uma história, algo que vem antes e que
pode ou não ter continuidade. Sendo assim,
a aprendizagem não necessariamente inicia-se na idade escolar, para o autor existe uma
diferença substancial entre o que é produzido
em termos de aprendizagem antes da criança estar na idade escolar e o que ela adquire
durante sua estada nas instituições escolares
(VYGOTSKY, 2010, p.111)
A interação da criança com o mundo, a forma
como ela o vê, como se expressa, suas vivências, sua família terá ligação direta com sua
aprendizagem, assim também como a escola,
os professores e profissionais que venham a
ser relevantes no que tange a saúde, desenvolvimento dela e orientações feitas para a família.
A interação é um dos pontos que deve ser
trabalhado, para tanto, Zorzi (1999) apresenta algumas estratégias facilitadoras tanto para
terapeutas como para os pais interagirem com
crianças que apresentam alterações de linguagem. Zorzi (1999) salienta também que deve-se tomar alguns cuidados no processo terapêutico e no convívio familiar:
• Situações pouco favoráveis para que a
criança inicie um turno comunicativo e
também para que compreenda suas funções;
• Geralmente observamos nesses casos
que a família atende as necessidades da
criança sem ela precisar fazer qualquer
esforço, ou quando o próprio ambien-

•

•

•
•
•

•
•

te está estruturado de maneira tal que a
criança não precise pedir o que quer;
Geralmente crianças com dificuldades de
linguagem têm pouca iniciativa, desistem
facilmente frente a obstáculos, não têm
boa interação social – nesses casos a família e o terapeuta deve favorecer maior
confiança, respondendo prontamente as
tentativas da criança, estimulando-a a comunicar-se e interagir;
Conhecer a criança é fundamental; para
tanto, o terapeuta deve observar e dar
sentido aos comportamentos das crianças;
As crianças precisam de atitudes facilitadoras, não de serem dirigidas ou manipuladas;
Evitar sempre tomar a iniciativa da comunicação, deixar que a criança também
tome esta iniciativa, incentivando-a a isto;
Testar a capacidade da criança por meio
de ordens e perguntas; o progresso da
criança aparece no dia a dia, não precisa
ser constantemente testado;
Dizer para a criança como ela deve agir
ou proceder, dirigindo constantemente a
ação da criança;
Falar no lugar da criança ou falar em excesso sem dar chance da criança falar
(ZORZI, 1999).

A escola também tem que exercer o seu papel, é fundamental que a mesma ofereça oportunidades para a escrita e leitura espontâneas
para a criança, além de explorar constantemente as diversas funções da escrita, precisa
explicar as diferenças entre língua falada e escrita, é muito importante que a criança se sinta
acolhida, e tenha consciência de que a fala e a
escrita são formas diferentes de se expressar.
Quando a criança está com dificuldade na
linguagem, a principal indicação para o tratamento é a intervenção direta nas habilidades
de leitura, que são associadas a atividades ao
processamento fonológico da linguagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a pesquisa relacionada ao tema, conclui-se que a grande parte de queixas relatadas em
relação aos distúrbios da fala e da linguagem se referem na infância, ainda nos primeiros anos
de vida, os pais em primeiro lugar percebem ou não as deficiência da fala, em seguida estes
diagnósticos são efetuados pela escola, os professores muitas vezes percebem tais dificuldades
na fala, na linguagem, na escrita, na audição, na visão e na aprendizagem, pois estão diretamente ligados a alfabetização dessas crianças, dando um ênfase maior nessas alterações.
O professor percebendo tais dificuldades deve encaminhar essas crianças aos profissionais
qualificados. As dificuldades de aprendizagem podem estar relacionadas a história de atraso na
aquisição da linguagem da criança, logo na infância, pois as dificuldades de linguagem referem-se a alterações no processo de desenvolvimento da expressão, na comunicação, da recepção
verbal ou escrita, de distúrbios ou anomalias na fala e de distúrbios da deglutição, por isso a
importância da necessidade da identificação precoce dessas alterações.
Com a pesquisa, pude observar que as causas de alterações de linguagem e de dificuldades
de aprendizagem podem ser variadas, com graus e níveis diferentes uns dos outros, pois apesar de existirem estudos ainda recentes que indicam fatores neurológicos para tais problemas,
os avanços atualmente na compreensão da neurologia dos processos de desenvolvimento da
linguagem e aprendizagem certamente irão contribuir na investigação em busca do diagnóstico
preciso, no qual pode direcionar o profissional de saúde na escolha do melhor tratamento indicado para cada caso.
A terapia fonoaudiológica pode ser um apoio fundamental para as crianças e para as famílias
e quanto antes isso acontecer melhor a criança irá se desenvolver. Além disso os estímulos da
família e do ambiente que a criança está inserida também ajudam muito, a criança começa a
aprender muito antes de entrar na escola.
Para isso, escola e família precisam ser parceiras no que se refere ao bom desenvolvimento
da aprendizagem da criança, no qual cada uma fará o seu papel de forma significativa, fornecendo para a criança condições para que cresça saudável, feliz, de forma que se sinta inserida,
com sua autoestima positiva, se sinta segura para falar e ser capaz de realizar o que quiser, sem
medos desnecessários. Se a criança com dificuldades de aprendizagem for bem conduzida
pelos profissionais de saúde e educação, em conjunto com a família, poderá obter êxito nos
resultados escolares.
Para finalizar a conclusão do tema em questão, é preciso estimular desde cedo a criança na
descoberta e na utilização da lógica de seu pensamento na construção de palavras e textos e
na representação de fonemas, ou seja, é necessário oferecer oportunidades para a escrita da
criança, para leituras espontâneas, além de explorar constantemente as funções que a escrita
proporciona, e por último explicar as diferenças entre língua falada e língua escrita, pois a criança precisa ter consciência de que a fala e a escrita são formas diferentes de
expressão de linguagem.

475

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

REFERÊNCIAS

MUNDO DO ABC. Educação Infantil.http:<//www.mundodoabc.com.br/blog/140-etapas-do-desenvolvimento-da-linguagem-ate-os-5-anos-de-idade>.Acessado em 26/04/2020.
PRÉNERON, Chistiane. Distúrbios da linguagem oral e da comunicação na criança. pp. 63-83,
São Paulo, 2006.
SCHIRMER; Denise R.; FONTOURA Magda L.; NUNES. <http://www.scielo.br/pdf/jped/v80n2s0/
v80n2Sa11.pdf >. Acessado em 17/09/2019.
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes. 1998.

476

Revista Revista
Educar FCE
- 29 ªFCE
Edição
Educar
- 29- Abril/2020
ª Edição - Abril/2020

ELIANE MONTENEGRO
MARQUES

Pedagoga de formação pelo Instituto Superior
de Educação de São Paulo – Singularidades, em 2010, e
licenciada em História, pela Universidade de Santos, em
2014; pós graduada em Legislação Educacional e em
Arte Educação; professora de Educação Infantil e Ensino
Fundamental I nas Prefeituras da Cidade de São Paulo e da
Cidade de Santo André.

477

ª Edição
- Abril/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 29 -ª 29
Edição
- Abril/2020

A importância da Música para o
Desenvolvimento da Criança e suas
práticas no Ensino Fundamental

RESUMO: O presente artigo pesquisou “A importância da Música para o Desenvolvimento da
Criança e suas práticas no Ensino Fundamental”, buscando para isso algumas bases teóricas
que fundamentassem suas análises e realizando algumas observações numa escola pública de
Educação Infantil e Ensino Fundamental na cidade de São Paulo. Durante o trajeto foi possível perceber a importância que a música tem no desenvolvimento infantil, mas também a falta
de clareza dos educadores ao utilizarem a música sem objetivo didático, sem propostas claras
que efetivamente contribuam para a formação social dos estudantes.

Palavras-chave: Música; Arte; Ensino; Educação.
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INTRODUÇÃO

O

interesse pelo tema se deu a partir das observações das turmas do Ensino Fundamental I, nas aulas de Artes, mas especificamente se havia e como se davam as aulas
voltadas para musicalidade com essas turmas.
O interesse pelo tema foi aumentando a partir da constatação poucos profissionais introduzem
a música em seus planejamentos ou fazem de tal um momento de observação, de nivelamento
de suas práticas ou de aproveitamento para introdução de temas, atividades e novas aprendizagens.
Passamos ainda a observar em quais situações da rotina o trabalho com a música aparecia,
com o objetivo de perceber se isso era um facilitador ou não das aprendizagens infantis.
Tal interesse surgiu a partir do conhecimento de que a criança aprende quando o que lhe é
ensinado tem significado real, ou seja, conteúdos aprendidos a partir de seus conhecimentos
prévios (saberes com os quais chega à escola), portanto, a partir da valorização das músicas
que já conheciam, ou seja, 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
alunos, para que haja uma boa prática.
Sendo assim, cabe a escola e, portanto, ao professor tratar os temas escolares considerando
o repertório de origem dos alunos, 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. É 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 o objeto cognoscível, com que o educando
se torna produtor também do conhecimento que lhe foi ensinado (FREIRE, 1993, p. 188).
Ao deparar, ao longo dos anos, com repetitivas práticas que desconsideram os conhecimentos
prévios dos estudantes, a falta da utilização da música do repertório das crianças ou dirigidas
como introdução de temas, por exemplo, nas classes de Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, passamos a refletir sobre o tema, estudando algumas teorias que pudessem nos ajudar
a compreender a linguagem musical, suas implicações para, a partir desses temas, posteriormente, tentar colocar em prática algumas dessas premissas.
Tais indagações levaram-nos a estruturar a pesquisa que aqui se apresenta cujo objetivo principal foi verificar a importância da Música para o Desenvolvimento da Criança e suas práticas
no Ensino Fundamental e, mais especificamente, verificar suas inferências nos comportamentos
dos estudantes das escolas da cidade de São Paulo.
O referencial teórico que mais conversou com as observações realizadas foram algumas obras
que nos ajudaram a entender melhor como se dá a questão da música no ensino fundamental.
De acordo com Teça Alencar de Brito, em seu livro “Música na Educação Infantil: Propostas Para
a Formação Integral da Criança” foi possível apreender que:
As épocas remotas que demarcam a presença do que viria a ser música apontam para uma
consciência mágica, mítica, responsável pela transformação de sons em música e seres humanos em seres musicais, produtores de significados sonoros (BRITO, 2003, p. 25).
479

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

De acordo com a autora existem muitas teorias sobre a origem e a presença da música na
cultura humana. A linguagem musical tem sido interpretada, entendida e definida de várias
maneiras, em cada época e cultura, em sintonia com o modo de pensar, com os valores e as
concepções estéticas vigentes. Assim, se pode dizer, que o emprego de diferentes tipos de sons
na música é uma questão vinculada à época e à cultura (BRITTO, 2003, p.25).
No que se refere à definição de música, conforme vimos existem diversas teorias e definições,
no entanto a autora nos ensina que a música é uma linguagem, posto que seja um sistema de
signos e de acordo com o que afirma Hans-Joachim Koellreutter, a música é uma linguagem que
organiza, intencionalmente, os signos sonoros e o silêncio.
Para Koellreutter, autor a quem Brito faz referência, na música se faz presente um jogo dinâmico de relações que simbolizam, em microestruturas sonoras, a macroestrutura do universo.
Brito nos ensina também que a música não é melodia, ritmo ou harmonia, ainda que esses
elementos estejam muito presentes na produção musical com a qual nos relacionamos cotidianamente. Mas, para a autora, a idéia essencial sobre a linguagem musical é que esta é uma
criação de formas sonoras com base em som e silêncio.
Aprendemos ainda com essa leitura é que música são sons, sons à nossa volta, quer estejamos dentro ou fora das salas de concerto e, de acordo com Cage (1985), a escuta torna música
aquilo que, por princípio, não é música. Ele acredita que a construção musical se dá no nível interno, pela ação de uma escuta intencional, transformadora, geradora de sentidos e significados:
a música não é só uma técnica de compor sons (e silêncios), mas um meio de refletir e de
abrir a cabeça do ouvinte para o mundo {...} Com sua recusa a qualquer predeterminação em
música, propõe o imprevisível como lema, um exercício de liberdade que ele gostaria de ver estendido à própria vida, pois “tudo o que fazemos’ (todos os sons, ruídos e não-sons incluídos)
‘é música’ (CAGE, 1985, p. 5).
A autora apresenta ainda as muitas músicas que são as expressões sonoras que refletem a
consciência, o modo de perceber, pensar e sentir dos indivíduos, comunidades, culturas, religiões, em seu processo sócio- histórico. Por isso, tão importante quanto conhecer e preservar
nossas tradições musicais são conhecer a produção musical de outros povos e culturas, bem
como explorar, criar e ampliar os caminhos e os recursos para fazê-lo musical, visto que a música, em sua diversidade e riqueza, nos permite conhecer melhor a nós mesmos e ao outro.
Assim, a música de nosso tempo íntegra todos os tipos de sons: tom, ruído, mescla e outros.
Além disso, devemos considerar de acordo com o que nos ensina a autora, que a influência das
transformações tecnológicas ampliou os meios para fazê-lo musical pela introdução de instrumentos eletrônicos no fazer música.
Brito considera ainda a música como um jogo e nesse sentido podemos dizer que é essencial
nas atividades socioeducativas, visto que está diretamente relacionada às formas de atividades
lúdicas infantis propostas por Jean Piaget, sendo:
• Jogo simbólico: vinculado ao valor expressivo e à significação mesma do discurso musical;
• ogo com regra: vinculado à organização e à estruturação da linguagem musical;
• Jogo sensório-motor: vinculado à exploração do som e do gesto.
Com Brito aprendemos ainda que som é tudo que soa, tudo que é o ouvido percebe sob a
forma de movimentos vibratórios:
Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, do universo em movimento e indicam situações, ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os animais, sua presença, seu “ser
e estar”, integrado ao todo orgânico e vivo deste planeta (BRITO, 2003, p. 17).
De acordo com a autora tudo vibra, mas nem tudo se transforma em som para os nossos ou480
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vidos, pois nossa escuta guia-se por limites impostos pela cultura, ou seja, o território do ouvir
tem relação direta com os sons de nosso entorno, sejam musicais ou não.
Por fim, aprendemos com Brito que o som tem qualidades ou parâmetros, sendo eles: a altura
(grave ou agudo), a duração (tempo de ressonância), intensidade (forte ou fraco), timbre (o que
dá personalidade a cada som) e densidade (define a que grupo o som pertence).
Outro importante referencial teórico para a nossa pesquisa foi o Referencial Curricular para a
Educação Infantil, publicado pelo Ministério da Educação em 1998, que define música como
uma 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. De acordo com o RCNEI, se pode dizer que:
A música está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas, etc. Faz parte da Educação desde há
muito tempo, sendo que, já na Grécia antiga, era considerada como fundamental para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da Matemática e da Filosofia (BRASIL, 1998, p.45).
A música está presente em diversas situações da vida humana. Existe música para adormecer,
música para dançar, para chorar os mortos, para conclamar o povo a luta, etc. Presente na vida
diária de alguns povos, ainda hoje é tocada e dançada por todos, seguindo costumes que respeitam as festividades e os momentos próprios de cada manifestação musical. Nesses contextos, as crianças entram em contato com a cultura musical desde muito cedo e assim começam
a aprender suas tradições musicais.
De acordo com o RCNEI, aprendemos que se compreende a música como linguagem e forma
de conhecimento, de forma que a linguagem musical tem estrutura e características próprias,
devendo ser considerada como:
Produção – centrada na experimentação e na imitação, tendo como produtos musicais a interpretação, a improvisação e a composição;
Apreciação – percepção tanto dos sons e silêncios quanto das estruturas e organizações
musicais, buscando desenvolver, por meio do prazer da escuta, a capacidade de observação,
análise e reconhecimento;
Reflexão – sobre questões referentes à organização, criação, produtos e produtores musicais.
Assim, de acordo com o Referencial, o trabalho com música deve considerar que ela é um
meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e crianças, inclusive aquelas
que apresentem necessidades especiais: “A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento daexpressão,doequilíbrio,daauto-estimae autoconhecimento, além de poderoso meio
de integração social” (BRASIL, 1998, p. 49).
Abordamos ainda os Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados também pelo Ministério
da Educação, em 2001 e em seu volume destinado às Artes aprendemos mais um pouco sobre
as origens e a importância da música para o ser humano, especialmente as crianças, e para o
ensino e a aprendizagem escolar.
Assim vimos que a música sempre esteve associada às tradições e às culturas de cada época, mas que com o desenvolvimento tecnológico aplicado às comunidades vem modificando
consideravelmente as preferências musicais das sociedades pela possibilidade de uma escuta
simultânea de toda produção mundial por meio de discos, fitas, rádio, televisão e principalmente
através da internet.
Assim, aprendemos que qualquer proposta de ensino que considere essa diversidade precisa
abrir espaço para o aluno trazer música para a sala de aula, acolhendo-a, contextualizando-a e
oferecendo acesso a obras que possam ser significativas para o seu desenvolvimento pessoal em atividades de produção e apreciação: “A diversidade permite ao aluno a construção de
hipóteses sobre o lugar de cada obra no patrimônio musical da humanidade, aprimorando sua
481
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condição de avaliar a qualidade das próprias produções e as dos outros” (BRASIL, 2001, p. 75).
Aprendemos que composições, improvisações e interpretações são os produtos da música.
Dessa forma, nas produções musicais em sala de aula, é importante compreender claramente a
diferença entre composição e interpretação. Numa canção, por exemplo, elementos como melodia ou letra fazem parte da composição, mas a canção só se faz presente pela interpretação,
com todos os demais elementos: instrumentos, arranjos em sua concepção formal, etc.
A canção oferece ainda a possibilidade de contato com toda a riqueza e profusão de ritmos do
Brasil e do mundo, que NE se manifestam principalmente por meio de um de seus elementos:
o arranjo de base. Nas atividades com esse elemento é importante lembrar que se considera
música, por exemplo, tanto uma batucada de samba quanto uma canção que a utilize como
arranjo base.
De acordo com os Parâmetros Curriculares, para que a aprendizagem da música possa ser
fundamental na formação dos cidadãos é necessário que todos tenham a oportunidade de participar ativamente como ouvinte intérprete compositores e improvisadores, dentro e fora da sala
de aula. Envolvendo pessoas de fora no enriquecimento do ensino e promovendo interação com
grupos musicais e artísticos das localidades, a escola pode contribuir para que os alunos se
tornem ouvintes sensíveis, amadores talentosos ou músicos profissionais.
Finalmente, com os PCN’s aprendemos a importância do desenvolvimento da interpretação, da
improvisação e da composição, bem como da apreciação musical pelos alunos com vistas aos
desenvolvimentos acima mencionados.
Com as vivências e diretrizes publicadas pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Santo André, através do documento intitulado como “Ressignificação das Práticas Pedagógicas
e Transformações nos Tempos e Espaços Escolares”, publicado em 2008 e coordenado por
Adriana Rieger Gonçalves, aprendemos que apesar das diferenças de modos de representação
e de significação inerentes a cada período da história, as artes são manifestações da individualidade humana expressa através de formas perceptíveis, buscando comunicar idéias, sensações
e sentimentos.
O documento nos ensina que numa concepção mais contemporânea, poderíamos atribuir às
artes a propriedade de ser a única instância de nossa expressão capaz de dar forma às utopias,
relacionando-as com os nossos modos de vida.
Assim, o trabalho com Artes deve ampliar o fazer artístico para além do processo criativo,
oferecendo experiências significativas que possam ser incorporadas por alunos e professores
e que contribuam para sua formação cultural e social. Nesse sentido, a divisão do conteúdo
de Artes em quatro linguagens artísticas – Artes Visuais, Música, Teatro e Dança – visa o maior
entendimento das especificidades e características de cada uma delas.
No que se refere à Música, objeto do nosso estudo, o documento propõe as seguintes expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamental:
•
•
•
•
•
•
•

Ampliação do repertório musical e de canções;
Conhecimento de alguns aspectos da história da música e das formas musicais;
Conhecimento de diversas obras musicais de diferentes épocas e estilo;
Conhecimento de algumas profissões relacionadas à produção musical;
Construção de instrumentos musicais;
Desenvolvimento do olhar crítico em relação às produções musicais;
Criação,l exploração e diferenciação de sons e suas fontes sonoras (BRASIL, 1998).
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Portanto, através desses pressupostos, pretendemos entender teoricamente como ocorrem e a
importância da música no desenvolvimento infantil, especialmente o ensino e aprendizagem da
música nas escolas públicas da cidade de São Paulo.
A escola cujas atividades acompanhamos durante um curto período de tempo, fica na Zona
Leste da cidade de São Paulo, e é destinada ao Ensino Fundamental e Médio.
Cerca de 420 alunos estudam nessa escola no período da tarde, fundamental I, objeto das
observações e análises, distribuídos em 14 salas de aulas, as quais são amplas, com apoio de
ambiente alfabetizador ou leitor, cada sala contando com 30 carteiras e cadeiras para os estudantes. Notei que algumas salas não possuem mesa ou armário para uso dos professores.
Ao observarmos os corredores e salas de aula dessa escola notamos alguns trabalhos destinados às Artes ou realizados por professores e alunos dessa disciplina, mas estudantes do
Ensino Fundamental II ou do Médio, não verificaram produções dos alunos do fundamental I. No
entanto, não vimos nenhuma referência musical na escola.
A partir disso, focamos nosso olhar nos aluno para ver como a música aparecia de forma
espontânea na escola e depois focamos nas salas de aula, das professoras, para ver onde o
trabalho com a música aparecia.

483

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

COMO AS CRIANÇAS SE RELACIONAM lizados para o tratamento de algum tema ou
mesmo como ponto de partida para a ampliaCOM A MÚSICA DENTRO DA ESCOLA
Nossa observação começou com a entrada
das crianças às 13h40m. As crianças descem
correndo a rampa que permite acesso ao pátio
coberto e formam a fila em frente suas professoras.
Observamos que os alunos conversam com
seus colegas e professores. Nesse primeiro
momento coletivo, verificamos que a música
não faz parte da rotina, mesmo que espontaneamente, nem mesmo nas turmas de 1º ano.
Depois, em outro momento coletivo, o intervalo para lanche notou que algumas crianças,
da etapa interdisciplinar do Ensino Fundamental I, faziam o uso “indevido” (porque é proibido) do celular e que este reproduzia um gênero
musical conhecido do FUNK.
Durante essa observação notamos que “em
volta” desse aparelho estavam alguns meninos
e meninas que cantavam e dançavam numa
rodinha, evitando o olhar do inspetor.
Ao final desse momento, conversamos com
os alunos na intenção de saber o nome da
música, seus cantores e o motivo que os levavam a gostar desse gênero musical. Os alunos
afirmaram gostar desse gênero, chamado de
FUNK OSTENTAÇÃO, porque fala a respeito de
carros, dinheiro e mulheres bonitas.
Uma das músicas dessa observação era a
“Dança da Motinha” da Mc Beth, durante a qual
as meninas dançaram fazendo gestos e poses
que poderíamos chamar de eróticas. Nesse
momento, os meninos mais observavam que
dançavam. Depois, dançaram a música “Bonde do Tigrão” do Medley. Outras canções e
Mc’s, como Mc Gui, Anitta, Erikka e a Ludmila,
fizeram parte do repertório das crianças durante esse tempo de intervalo para o lanche.
Depois desse momento de intervalo, os alunos guardaram o celular e retornaram para a
sala de aula. Ao questionarmos as professoras sobre a utilização do repertório que os alunos trazem para a escola, baseadas na fala de
Freireana de que “as teorias construtivistas se
apóiam no significado da experiência vivida”,
percebemos que tais repertórios não são uti-

ção do repertório musical dos alunos.
No entanto, se pegarmos como modelo uma
seqüência didática do Caderno de Formação
“Vivências Artístico-Pedagógicas” do curso de
Pedagogia da UNESP, veremos que o trabalho
com música na educação básica não visa formar musicistas, mas abrir a escuta sensível e
crítica do educando:

Para ouvir basta que tenhamos ouvidos sadios;
o ato de escutar envolve a atenção, que acarreta
o interesse, por sua vez gerado pela motivação.
Coloca-se, nessa partitura, o processo de ensino-aprendizagem como chave equacionada do
trabalho que chamamos de musicalização, com
olhos na formação do cidadão (UNESP, 2004,
p. 65).

Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 assinalam que:
Para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na formação de cidadãos é necessário que
todos tenham a oportunidade de participar ativamente
como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores, dentro e fora da sala de aula (BRASIL, 1997, p.
77).

Se pensarmos no FUNK como repertório de
origem dos alunos, entendemos que o mesmo
poderia ser utilizado nas aulas de música ou
de artes como porta de entrada para a apresentação de outros gêneros ou ritmos que, normalmente, os alunos das escolas da periferia
da cidade que não têm acesso em seus lares.
Assim, uma boa prática para os momentos
coletivos seria a introdução da música, através
de aparelhos reprodutores de CD ou MP3, que
tocaram diversos gêneros musicais nos momentos de entrada e intervalo para o lanche,
fazendo com que os alunos se habituarem à
escuta de diversos gêneros musicais de uma
forma livre e até aleatória.
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5º Momento: As crianças estudam uma lista
de palavras daquilo que a barata diz que tem
e daquilo que ela realmente tem que são: sete
Num segundo momento da nossa pesquisa, saias, uma só, anel de formatura, casa dura,
observamos e analisamos as salas de aulas e cama de marfim, dorme é no capim, sapato de
as práticas docentes no que se referia ao ensi- veludo, pé peludo:
A professora mostra as regularidades das pano-aprendizagem da música.
lavras às crianças que as lêem e escrevem.

A MÚSICA DIRECIONADA PELOS
EDUCADORES

Vimos que as professoras das turmas de 1º
ano utilizam a música, mais especificamente as
parlendas, como base para a alfabetização dos
alunos. Assim, observamos diversos momentos onde as crianças participaram como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores
das parlendas ainda que, na maioria das vezes,
docentes e educandos não tinham consciência
de que estavam assumindo esses papéis, pois
o foco do olhar estava voltado para a alfabetização em português e não para o ensino da
música propriamente dito. Uma das práticas
mais comuns nas turmas de 1º ano foi a que
reproduzimos a seguir:
Tema: A BARATA DIZ QUE TEM
1º Momento: A professora canta a canção
com apoio do CD e do livro:

6º Momento: A professora e as crianças cantam a parlenda de memória e tentam fazer uma
primeira escrita de memória da canção, mas
agora sem o apoio da letra em papel Kraft que
estava na parede.
7º Momento: A professora cola a letra e juntos verificam o que se lembrou de coloca na
reescrita:
Na sala de aula observada, a professora trabalhou de maneira semelhante com as seguintes parlendas: A pombinha; Cai, cai, Balão;
Ciranda, cirandinha; Fui ao tororó; Meu limão;
Samba lelê; Se esta rua fosse minha e Sereia.

Observamos ainda momentos destinados ao
Brincar com as Parlendas, onde a professora
“Cantigas, Adivinhas e outros versos – volu- formava uma roda cantando uma pequena canção: “Oh abre a roda osquindô Lê-lê, Oh abre
me um – Ed. Melhoramentos”
As crianças ouvem a canção, depois todos a roda osquindo Lá-lá”. Depois ensinou e cantou com as crianças algumas parlendas, dentre
cantam com a professora.
as quais podemos citar: U-Ni-Du-Ni-Tê; Lá em
2º Momento: A professora escreve a canção cima do Piano; A-Do-Le-Cá; Quem Cochicha;
Vaca Amarela.
no papel Kraft usando letra:
A professora mostra o bastão e todos cantam
novamente ainda com apoio do CD.

Em outro momento, a professora organizou
uma brincadeira de corda com as crianças
3º Momento: As crianças cantam ajustando onde além de pular ou bater corda, as crianças
a fala às palavras que a professora aponta no cantavam parlendas como: Com quem você
pretende se casar; Batalhão; Um homem bateu
papel Kraft.
em minha porta; chove, chuva, chuvisquinho,
4º Momento: As crianças recebem uma có- etc.
pia da parlenda em letra bastão e cantam com
Ao conservamos com a professora sobre tais
a professora, mas agora devem ajudar seu “dedinho leitor” às palavras da canção impressa: práticas, está nos informou que através das
Esse momento se repete por diversas vezes brincadeiras e da memorização das parlendas
em dias alternados e a cópia da canção em ela introduziu, posteriormente, a leitura e a escrita, de forma que os alunos achavam mais
papel Kraft permanece na sala de aula.
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agradáveis e gostavam de fazer atividades que
tinham a ver com suas brincadeiras e canções
favoritas. Vimos muitas dessas parlendas em
cartazes nas paredes da sala de aula e também interpretadas sob a forma de desenhos
nos cadernos das crianças.
A professora nos mostrou ainda um projeto
que tem para o 2º semestre onde trabalhará o
livro e o CD “Quem Canta seus Males Espantam dois” do Editor Caramelo e que foi vinculado pelo Projeto Trilhas de 2012, onde há um
considerável resgate das músicas, parlendas,
adivinhas e trava-línguas que “resgatam” a magia existente nessas canções e pequenas histórias.
Sua intenção é ampliar o repertório das crianças nos clássicos das adivinhações e das cantigas e valorizar ainda mais esse patrimônio
que faz parte da nossa cultura.
Depois, ao observarmos as turmas de 4º e
5ºs anos, verificamos a utilização da canção
para a introdução das Histórias das Lendas
Brasileiras, através do livro e CD “Mistérios do
Pindorama”, onde todas as histórias são acompanhadas de uma canção que, ao ritmo da
localidade onde se conta a lenda, contam a
história de uma forma bem especial. Tal prática
faz com que os alunos vivenciem a realidade
do lugar, suas culturas, seus povos e seus problemas, mas não contribuem efetivamente para
o ensino da música para além da apreciação
de diferentes gêneros musicais.
Percebemos ainda o trabalho com o uso da
música quando do ensino de alguns conteúdos
de História e Geografia para as turmas de 4º e
5º’s anos no que se refere à História e Geografia do Brasil e de São Paulo. Para esses conteúdos, além de vídeos, as professoras utilizaram
CD’s ou DVD’s do Grupo Palavra Cantadas intitulado Canções do Brasil, pois esse trabalho
ilustra e explica com linguagem adequada às
crianças tais momentos históricos, além de localizações e paisagens brasileiras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de formulação deste trabalho teve vários entraves, no que se referiu àquilo que nós
queríamos ver e o que a escola em questão nos apresentou, visto que o que queria ser verificado era à contribuição da música no desenvolvimento da criança e como isso ocorria dentro da
escola pública, porém a realidade mostrou que a música enquanto objeto de estudo, seja na seja
na etapa inicial ou interdisciplinar do Fundamental I, não é considerado relevante o suficiente
para que seja encarada como parte do desenvolvimento infantil e de grande importância para
este foi possível perceber, durante o processo de observação, que a música é encarada como
um coadjuvante no ensino de outros conteúdos, sem ser ela própria um objeto de estudo ou
conteúdo considerado nos planejamentos das turmas observadas.
No entanto, foi com o estudo do referencial teórico que foi possível apreender que: “Para que
as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas instituições, sejam elas mais voltadas às
brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma intervenção indireta” (RCNEI,
1998, p. 27).
No entanto, vimos que as professoras que a utilizaram, ainda que como coadjuvante, em suas
práticas pedagógicas tiveram êxito naquilo que queriam ensinar as turmas e que estas receberam os conteúdos de forma leve e satisfatória, ou seja, foi mais gostoso aprender cantando.
Sabemos que as crianças aprendem através da organização de situações de aprendizagens
orientadas ou que dependem de uma intervenção direta do professor que permite que as crianças trabalhem com diversos conhecimentos.
Essas aprendizagens devem estar baseadas não apenas nas propostas dos professores (quando existem), mas, essencialmente, na escuta das crianças e na compreensão do papel que desempenham a experimentação e o erro na construção do conhecimento. Nesse sentido, cabe
pontuar aqui que a escola precisaria ocupar-se de aproveitar o repertório musical dos alunos
com o propósito de ampliá-lo, criando oportunidades para que estes tenham opções de estilos,
gêneros além dos que estão acostumados.
E, ainda, a escola pode e deve utilizar o repertório de origem para que estude a música em
si, objetivando os quatro pilares do ensino-aprendizagem da música ou das artes em geral que
são, conforme vimos nos referenciais teóricos, à apreciação, a interpretação, a composição e a
improvisação.
Percebemos ainda que tal conteúdo pudesse ser trabalhado pelo professor de Artes, visto que
as escolas públicas da PMSP contam esta disciplina de forma especializada desde o 1º ano do
ensino fundamental.
De acordo com o RCNEI, a intervenção do professor é necessária para que as crianças possam, em situações de interações sociais ou sozinhas, ampliarem suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos códigos sociais e das diferentes linguagens por
meio da expressão e comunicação dos sentimentos e idéias, da experimentação e da reflexão.
Entendemos, com isso, a importância da música no desenvolvimento infantil, sendo necessário que a escola se aproprie de tais práticas
passando a planejá-las, incluí-las e alinhá-las em suas práticas diárias.
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A DEPRESSÃO EM JOVENS

RESUMO: A adolescência é um período de transformação, ao entrar na puberdade as alterações hormonais e morfológicas acontecem, assim como sentir, pensar e agir. De acordo com
a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), a
depressão tem representado um crescente problema para a saúde pública mundial. Grande
parte dos estudos sugerem componentes genéticos e salientam que a presença de depressão
familiar aumenta o risco de depressão na infância ou adolescência em pelo menos três vezes,
com predomínio do sexo feminino sobre o masculino. Estudos afirmam que fatos traumáticos
ocorridos na infância, como perda de vínculos afetivos devido à morte, separação dos pais,
abandono são fatores principais para esse mal. Os sintomas são: irritabilidade, instabilidade,
perda de energia, desmotivação, desinteresse, retardo psicomotor, sentimentos de desesperança e/ou culpa, alterações do sono, isolamento, baixa autoestima, ideação e comportamento suicida, problemas graves do comportamento, distúrbios do sono, agressividade, prejuízo
no desempenho escolar e queixas físicas. Jovens com depressão têm um risco maior de suicídio. O mundo moderno está se tornando cada vez mais complexo, competitivo, exigente,
e muitos adolescentes têm dificuldades para lidar com as necessidades de adaptação que se
deparam diariamente. Entre um terço a dois terços dos suicídios em jovens ocorre em adolescentes clinicamente deprimidos. O objetivo deste artigo é discutir o problema da depressão tanto em crianças quanto adolescentes e com isso alertar os pais, educadores, vizinhos,
amigos, a sociedade como um todo, para que não nos surpreendemos futuramente comum
suicídio precoce por parte deles.
Palavras-chave: Adolescentes; Depressão; Educação; Família.
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INTRODUÇÃO

N

o percurso da adolescência ocorrem mudanças em vários aspectos que vão desde aspectos emocionais a mudanças corporais conforme já citamos anteriormente. Segundo Ferreira
(2002), a palavra adolescência vem do latim “adolescere” que significa fazer-se homem/
mulher ou crescer na maturidade (MESQUITA, 2018, p.01).
É um período de transformação, em que múltiplas mudanças físicas, psíquicas, afetivas e sociais
têm lugar. No centro destas mudanças está a metamorfose do corpo de criança para o de adulto
sexuado. Na criança, o corpo é conhecido, seguro, a relação com os pais é de dependência e proteção que são aceitas, mas ao tornar-se adolescente, não ocorre mais essa aceitação. Ao entrar na
puberdade as alterações hormonais e morfológicas impõem-se, assim como a emergência de novas
capacidades de sentir, pensar e agir. O adolescente vai enfrentar a necessidade de se redefinir em relação ao seu corpo, à sua identidade psíquica e ao seu meio, em especial em relação aos seus pais.
Segundo o autor Coutinho (2001 apud ARAGÃO et al., 2009, p. 396) têm-se observado no cotidiano um número cada vez maior de pessoas de todas as idades (crianças, adolescentes, adultos e
idosos), que se queixam de um mal-estar generalizado. Quando questionadas com maior profundidade sobre estas queixas, as respostas comumente encontram-se, associadas à mudança de humor
(tristeza, choro, irritabilidade), sem causa aparente, diminuição por interesse de atividades que até então eram propiciadoras de prazer, diminuições de energia física e mental, distúrbios de sono, alimentação, entre outras perturbações. De modo geral, essas perturbações são indicadores da depressão
considerada a grande vilã do final do século XX que é uma das maiores ameaças do equilíbrio do
bem-estar do novo milênio, chegada a ser vista como o novo “Mal do século”.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), a depressão tem representado um crescente problema para a saúde pública mundial.
Segundo Who (2016 apud RAMOS et al 2018, p. 1478) globalmente estima-se que 350 milhões de
pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno e que até 2020 seja a segunda causa de
incapacidade mental em termos mundiais para a saúde pública.De acordo com o autor Bahls (Bahls;
Bahls, 2002; Capitão, 2007; Monteiro; Lage, 2007; Schneider & Ramires, 2007 apud BIAZUS; RAMIRES, 2012, p.84):
A depressão sempre foi considerada uma psicopatologia específica da fase adulta. Somente a
partir de 1960 sua ocorrência foi relacionada à infância e adolescência. Embora já existissem estudos que abordavam a ocorrência de sintomas depressivos em crianças e adolescentes, o Instituto
Nacional de Saúde Mental dos EUA, por exemplo, só passou a considerar a depressão nesta faixa
etária a partir de 1975 (Monteiro & Lage, 2007). Embora este reconhecimento seja recente, vários
estudos têm-se detido sobre essa temática na atualidade, apontando-a como um problema crescente
(BAHLS; BAHLS, 2002; CAPITÃO, 2007; MONTEIRO; LAGE, 2007; SCHNEIDER & RAMIRES, 2007
apud BIAZUS; RAMIRES, 2012, p.84).
Foi a partir da década de 1970, o Instituto Nacional de Saúde Mental (NIMH) dos Estados Unidos,
relembrou que a depressão infantil é de fato uma patologia, o que fez com que aumentasse de forma
significativa o número de estudos a seu respeito.
Para Gomes (2013 apud RAMOS et al 2018, p. 1478), entretanto, a depressão em crianças e adolescentes passou a ser observada com preocupação entre os profissionais de saúde, principalmente
devido aos comprometimentos que mexem com o desenvolvimento social, emocional e cognitivo do
indivíduo.
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Sabe-se que ao relacionar à etiologia da depressão na adolescência, ela é influenciada por
inúmeros fatores biológico-genéticos, psicológicos e sociais. De acordo com estudos parte considerada dos estudos sugerem componentes genéticos e destaca que quando ocorrer depressão
familiar, consequentemente aumenta o risco de depressão na infância ou adolescência em pelo
menos três vezes. Durante esta faixa etária, para que se pudesse entender as várias causalidades
que se configuram na constituição dos sintomas depressivos, torna-se importante descrever as
características do processo de adolescer e as transformações que nele ocorrem.
No que se adequa às causas da depressão, Rassial (1999 apud MESQUITA, 2018, p.1) enfatiza
que as verdadeiras causas da depressão nem sempre são percebidas pelo doente e pelas pessoas com quem convive, por estarem repletos de conteúdos inconscientes e processos psicológicos
e orgânicos bem complexos, a incidência de quadro depressivo na adolescência possui uma variação de 3,3 a 12.4%, ocorrendo em grande parte na passagem da infância para a adolescência,
com a dominância do sexo feminino sobre o masculino.
Os autores e pesquisadores ainda destacam que grande parte dos estudos realizados sobre
depressão na adolescência focaliza a descrição da sintomatologia traçando um paralelo entre os
sintomas depressivos em adultos e em adolescentes conforme descritos no Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-IV e na Classificação Internacional de Doenças, CID-10.
Entretanto, Versiani, Reis e Figueira (2000 apud BIAZUS; RAMIRES, 2012, p.84) salientam que a
sintomatologia depressiva varia de acordo com a idade, sendo de extrema importância considerar
a maturação das diferentes fases do desenvolvimento.
Sendo assim, levando em conta as especificidades da adolescência, descrevem como sintomas depressivos próprios desta faixa etária: irritabilidade e instabilidade, humor deprimido, perda
de energia, desmotivação e desinteresse, retardo psicomotor, sentimentos de desesperança e ou
culpa, alterações do sono, isolamento, baixa autoestima, ideação e comportamento suicida, problemas graves do comportamento, agressividade, prejuízo no desempenho escolar e queixas físicas.
Outros sintomas descritos como sintomas da depressão na adolescência são: atividades de
risco e antissociais, não cooperatividade, dificuldade na identificação, expressão de sentimentos e
ansiedade. Para o diagnóstico da depressão há o estabelecimento de critérios que permitem que
de acordo com Schneider e Ramires (2007 apud BIAZUS; RAMIRES, 2012, p.84), que se respeite
as características fundamentais desta faixa etária, o que ajuda a compreender mais articulada e
fidedignamente esta problemática.
A depressão é um transtorno psiquiátrico grave em crianças e adolescentes e exerce um impacto
negativo no funcionamento tanto social, escolar e familiar desse grupo. O problema é que os jovens com depressão têm um risco maior de suicídio, e na atualidade é considerado comum essas
manifestações, podendo prolongar-se, além de afetar múltiplas funções e causar diversos prejuízos
psicossociais. O aumento clínico nesta faixa etário tem sido frequentes segundo profissionais de
saúde mental. Diante desta realidade, torna-se urgente a necessidade de estudos com foco nesta
situação clínica e em métodos de intervenção apropriados para os sintomas depressivos na adolescência.
Sendo assim, o objetivo deste artigo é discutir o problema da depressão tanto em crianças quanto adolescentes e com isso alertar os pais, educadores, vizinhos, amigos, ou seja, a sociedade
como um todo, para que não nos surpreendemos futuramente com esse tipo de situação.
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ADOLESCÊNCIA E SUAS TRANSIÇÕES
A adolescência representa um período de
contínuas e profundas transformações, tanto
no nível psíquico quanto no físico e social. O
sujeito, ao entrar na adolescência, passa a residir em um novo corpo, que clama por uma
nova identidade e que marca a sua passagem
da esfera familiar à esfera social.
Na visão de Lévy (2007 apud BIAZUS; RAMIRES, 2012, p. 84), o processo de adolescer
é descrito como um reordenamento simbólico,
o que significa um desligamento, por parte do
adolescente, dos sistemas de representações
organizados pelo self na infância e a criação
de um novo sistema representacional que dê
conta da sua nova subjetividade.
Vale ainda salientar que não há para Freud
diferença entre adolescência e puberdade, e
por esse motivo é de puberdade que se trata
quando, em psicanálise, tenta-se demarcar o
campo da adolescência. Ao ler Freud, podemos compreender que a puberdade abrange
as mudanças corporais e as mudanças psíquicas na vida do sujeito. Tais transformações
preparam o sujeito e o organismo para o ato
sexual, que no caso dos meninos ocorre à ereção do membro masculino e nas meninas a
umidificação da vagina.
Conforme já mencionado anteriormente, na
adolescência, podem ocorrer à reativação de
impulsos sexuais, que foram experimentados
quando ainda na fase de criança. Essas mudanças trazem um sofrimento intenso, pois
acarretam perdas referentes à imagem infantil,
aos pais idealizados da infância e à identidade
infantil. Essas perdas, por sua vez, representam
um rompimento com o passado a fim de que
seja possível ao adolescente investir no futuro,
desligando-se dos pais e tornando-se apto a
realizar suas escolhas. Essas transformações
decorrentes da adolescência fazem o sujeito
perder as suas referências, não tendo mais
uma representação de si mesmo, uma vez que
sua nova imagem ainda se encontra em construção.

Pesquisas realizadas afirmam que fatos traumáticos ocorridos na infância, como perda de
vínculos afetivos devido às situações tais como:
morte, separação dos pais, abandono são fatores predisponentes a depressão. É importante
destacar os fatores de risco para depressão
em crianças e adolescentes, no qual, podem
ser levados em consideração como mais importante é a presença de depressão em um
dos pais, sendo que a existência de histórico
familiar para depressão aumenta o risco em
pelo menos três vezes, seguido por estressores ambientais, como abuso físico e sexual e
perda de um dos pais, irmão ou amigo íntimo.

O MAL DO SÉCULO
A depressão pode ser vista como um mal que
atualmente se caracteriza como mal do século,
a cada dia atingindo mais e mais pessoas, pois
esse mal se enraíza no eu do indivíduo, bloqueando suas vontades e dirigindo de forma negativa o curso de seus pensamentos, prejudicando
o sujeito tanto no contexto psicossocial como
individual. A depressão também pode afetar as
funções do corpo além de efeitos sobre o comportamento, alguns dos quais são, interferência
nas chances de sucesso no aprendizado e no
trabalho, aumento da possibilidade de ter filhos
problemáticos, dependência nicotínica, alcoolismo e suicídio. Nas falas de Marques (2014,
p. 10) deixa claro sua postura quanto a essa
manifestação:
Em crianças a presença desses sintomas
pode interferir diretamente nas atividades associadas à cognição e à emoção. Acontece
quando a criança não é tratada a tempo, poderá desenvolver modelos de comportamento tais
como: isolamento, retraimento, dificuldades em
se comunicar. Em crianças na pré-escola (seis
a sete anos) a manifestação clínica mais comum é representadas por sintomas físicos (dor
de cabeça, fadiga, tontura) e seguida de ansiedade, fobia, agitação, irritabilidade, diminuição
de apetite e alterações no sono. Diminuição do
prazer de brincar e ir à escola. Alguns fatores
são indicadores de que a criança está manifes493
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tando uma depressão, e o principal é quando
seu rendimento escolar cai, passando a não
apresentar resultados satisfatórios dentro da
sala de aula, a disciplina que em geral que a
criança tende a apresentar mais dificuldade é
a matemática, pois ela exige do aluno concentração, atenção e memorização, justamente os
processos cognitivos mais prejudicados na depressão (MARQUES, 2014, p. 10).

AS MANIFESTAÇÕES
Trabalhando ainda o sentido desses transtornos, alguns autores destacam a diferença entre
a manifestação depressiva em adolescentes
do sexo feminino e masculino, afirmando que
as garotas relatam mais sintomas subjetivos,
como sentimento de tristeza, vazio, tédio, raiva e ansiedade. Estas também costumam ter
mais preocupação com a popularidade, menos
satisfação com a aparência e menos autoestima, enquanto que os garotos relatam mais
sentimentos de desprezo, desafio e desdém, e
demonstram problemas de conduta tais como:
faltam às aulas, fugas de casa, violência física,
roubos e abuso de substâncias.

mente os mais observados são: sono, diminuição do apetite. Nessas situações é frequente a
diminuição da autoestima, autoconfiança e frequentemente ideias de culpa e ou indignidade
mesmo que mais suave. O humor de alguém
depressivo tem pouca variação de um dia para
outro, ou segundo as circunstâncias e podem
ser acompanhados de sintomas ditos “ somáticos”, por exemplo, perda de interesse ou
prazer, despertar matinal precoce, várias horas
antes da hora de despertar habitual, a depressão pode agravar pela manhã, lentidão psicomotora importante, agitação, perda de apetite,
bem como perda de peso e libido. O número
e a gravidade da depressão permitem determinar três graus de um episódio depressivo: leve,
moderado e grave.

Com relação ao desenvolvimento cerebral,
observa-se que os lobos frontais ainda não estão totalmente amadurecidos na adolescência
e continuam desenvolvendo até mais ou menos os 20 anos. É um período em que se observou maior produção de cortisol (hormônio
do estresse), que é secretado pela glândula
suprarrenal, em resposta aos eventos negativos que acontecem na vida, ou seja, na adoCom relação à prevalência na infância, a pro- lescência há maior reatividade ao estresse do
porção da depressão em meninas e meninos que na infância.
é parecida, com a possibilidade de prepondeATENÇÃO REDOBRADA
rância em meninos, porém, na adolescência,
esta proporção se modifica, resultando na preOs pais e professores devem estar atentos
ponderância no sexo feminino, chegando ao
dobro da observada no sexo masculino, princi- ao comportamento da criança, principalmente,
palmente após a puberdade numa idade média como citado anteriormente, se o rendimento
entre 15 e 16 anos que costuma ser o período caiu nos últimos tempos e se a criança está
apresentando os sintomas que descrevem o
mais crítico.
quadro depressivo. Dentre as inúmeras psicoA primeira categoria, que se refere às Con- patologias estudadas, a depressão é a mais
cepções/Descrições da Depressão, subdivi- pesquisada em virtude do elevado número de
diu-se em oito subcategorias. Como mostra as pessoas dentro da população que sofrem despesquisas feitas pelo autor Aragão (ARAGÃO se mal estar e que acaba desenvolvendo inet al, 2009, p.401). Os adolescentes descre- capacidades funcionais temporárias, podendo
veram a depressão com as seguintes palavras chegar até a limitações permanentes. Diante
e proporções: tristeza (20%), solidão (20%), de pesquisas feitas e como mostra Barbosa
desânimo (19%), choro (12%), doença (12%), (BARBOSA et al, 2018):
morte (8%), falta de apetite (5%) e angústia
(4%). Alguns dos problemas que são geral494
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Nesse sentido, a Nações Unidas no Brasil
(ONUBR, 2016) define que a depressão contribui significativamente para desenvolvê-lo de
outras doenças, sendo ela a principal causa
de incapacidade em todo o mundo. Conforme
o centro de pesquisa Brasil (2008) o CID-10
(1998), a depressão pode ser classificada em;
F32 Episódios depressivos. Nos episódios típicos de cada um dos três graus de depressão:
leve, moderado ou grave, o paciente apresenta
um rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da atividade. Existe alteração
da capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade de
concentração, associadas em geral à fadiga
importante, mesmo após um esforço mínimo
(BARBOSA et al, 2018).

em formas graves de depressão, sintomas psicóticos (delírios e/ou alucinações), marcante
alteração psicomotora (geralmente lentificação
ou estupor) e fenômenos biológicos (neuronais
ou neuroendócrinos) associados.

Em outra pesquisa realizada foi observado,
de fato que nas duas últimas décadas ocorreu um aumento grande do número de casos
de Depressão com início na adolescência e na
infância. Alguns estudos realizados também
mostram que cerca de 20% dos estudantes do
ensino médio sentem-se profundamente infelizes ou têm algum tipo de problema emocional.
Isso acontece porque o mundo moderno esteja
se tornando cada vez mais complexo competitivo, exigente, e muitos adolescentes têm dificuldades para lidar com as necessidades de
adaptação que se deparam diariamente.

Os afetos negativos podem ser desencadeados por motivos fúteis. Está presente a lentidão tanto psíquica quanto motora, porém nem
sempre é muito evidente. A ação e a expressão
estão alteradas, inibidas, e suas repercussões
são notadas na indiferença, no desinteresse
tanto por atividades habituais de rotina, como
atividades escolares e brincadeiras. A criança
geralmente se isola e evita o contato.

O que pode estar ocorrendo é um engano,
com a expressão clínica da depressão infantil,
que pode passar despercebida ou ser confundida com uma fase de temperamento difícil ou
retraído da criança. Inúmeras vezes o comportamento da criança é alvo de críticas ou até
mesmo punições. As condutas de oposição, a
hostilidade, a instabilidade de humor, as crises
de raiva são comuns e muitas vezes são as
manifestações centrais do quadro clínico apresentado (CURATOLO, 2005, p.171).

Existe um comprometimento durante a comunicação verbal e/ou não verbal e as respostas
podem ser lentas e breves. A mímica é pobre
e pouco expressiva. Em inúmeras situações, o
que se vê é uma perda do entusiasmo e as
atividades ficam sendo feitas mecanicamente,
apenas por obrigação. Diminui o rendimento
escolar também, tanto pelo desinteresse quanto pela falta de concentração e por dificuldades
de raciocínio. Quanto às queixas físicas, a alimentação e o sono podem estar alterados. As
crianças tendem a expressar a sensação de
mal-estar através de queixas somáticas. Em
casos mais graves podem cursar com sintomas delirantes e alucinatórios.

De acordo com o ponto de vista do autor
Dalgalarrondo, dentro da psicopatológico, as
síndromes depressivas têm como elementos
mais preponderantes, o humor triste e o desânimo. Ainda em acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM-V) (2014), a depressão é caracterizada
por humor deprimido (em adolescente pode
ser humor irritável) e acentuada diminuição do
interesse ou prazer. Neste conceito Dalgalarrondo (2008, p. 307), relata as manifestações
depressivas. Entretanto, elas caracterizam-se
Adolescentes que estão deprimidos possuem
por uns inúmeros sintomas afetivos, instintivos
um risco grande de recorrência, que se estene neurovegetativos, ideativos e cognitivos, rede até se tornar adulto, representando uma vullativos à auto valoração, à vontade e à psiconerabilidade alta para transtornos depressivos
motricidade. Também podem estar presentes,
no futuro.
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DADOS E CONSTATAÇÕES
Segundo artigos de revisão (BIRMAHER et al.
, 1996; HARRINGTON, 1995; MIRZA; MICHAEL, 1996; PATAKI; CARLSON, 1995; WALTER,
1996), o ‘risco de recorrência da depressão
maior na infância e adolescência é mais frequente alguns meses após o primeiro episódio,
com taxas variáveis, entre 33 a 80% em cinco
anos.
Nos EUA e na Inglaterra, em pesquisas longitudinais’ (Harrington, 1990; Kessler;Walters,
1998; Kovács et al, 1984) foram encontradas
taxas de recorrência entre 60 a 74%. Considera-se que crianças e adolescentes com depressão
possuem um grande risco de recorrência que se
estende até a idade adulta, representando uma
alta vulnerabilidade para transtornos depressivos. São considerados fatores preditores de
recorrência: início precoce, inúmeros episódios
anteriores, gravidade do episódio, presença de
sintomas psicóticos, presença de estressores,
comorbidade (especialmente distimia) e falta de
adesão ao tratamento.
Segundo os autores Gil e Bahls (Gil et al,
2000; Ward et al, 2000 apud BAHLS; BAHLS,
2002, p. 04), após a realização de um cálculo
feito em uma pesquisa foi mostrado que aproximadamente 20 a 40 % dos adolescentes deprimidos vão desenvolver um transtorno bipolar,
no período de cinco anos, após o início da depressão.
Os autores Birmaher, Olsson, Knorring e Weissman (Birmaher et al, 1996; Olsson; Von Knorring, 1999; Weissman et al. 1999 apud BAHLS;
BAHLS, 2002, p. 04) consideram o aparecimento de episódio depressivo maior na infância e na
adolescência como algo que indicaria que esses poderiam apresentar transtorno bipolar no
futuro, entretanto ainda faltam mais evidências
seguras dessa relação.
Entre um terço a dois terços dos suicídios em
jovens ocorre em adolescentes clinicamente deprimidos. O reconhecimento de que crianças e
adolescentes podem sofrer de depressão é datado da década de 70 e mais tarde, a depressão na adolescência passou a ser considerada
comum, podendo manifestar-se por longos períodos de tempo, além de afetar múltiplas funções e causar diversos prejuízos psicossociais.

Estudos epidemiológicos sobre depressão sugerem, ainda, um predomínio acentuado desse
transtorno em adolescentes do sexo feminino
(Bahls e Bahls, 2002 apud BRAGA; DELL´AGLIO, 2013, p. 11), sugerindo que pode ser
um dos motivos pelos quais as meninas tentam
mais o suicídio do que os meninos. Bella et al.
(2010) também investigaram a frequência de
transtornos mentais em crianças e adolescentes
de 8 a 17 anos que tentaram suicídio, sendo
que a depressão foi a patologia mais associada
ao suicídio, seguida do transtorno de conduta
(BRAGA; DELL´AGLIO, 2013, p. 11).
A depressão é um dos problemas psíquicos
mais associados ao suicídio em adolescentes
e que, ainda que seja o mais frequente, não se
pode concluir que seja a causa exclusiva do
comportamento suicida. Os resultados que se
referem especificaMENTE À QUALIDADE DE
VIDA MOSTRARAM UMA RELAÇÃO ENTRE
QUEDA DE TODOS OS ASPectos da qualidade de vida e depressão em adultos jovens. Frequentemente, a depressão está associada a
reduções importantes na qualidade de vida. Similarmente, um estudo que utilizou o SF-36 para
medir a qualidade de vida em pacientes depressivos concluiu que os indivíduos depressivos diferiram do grupo não depressivo em todas as
escalas. Nas falas do autor Braga mencionado
na escrita de (CASSORLA, 1991 apud BRAGA;
DELL´AGLIO, 2013, p. 3):
Nesse sentido, a adolescência tem sido considerada um período vulnerável ao comportamento suicida. Nos Estados Unidos, em 2006, 1771
crianças e adolescentes de 10 a 19 anos de
idade cometeram suicídio, o que tornou está à
terceira causa de morte nesse grupo etário. Na
Europa, o suicídio é a segunda causa mais comum de morte entre adolescentes e adultos na
faixa dos 15 aos 35 anos. No Brasil, na década
de 90, entre 26% a 30% do total de suicídios
consumados foram cometidos por jovens entre
15 e 24 anos (CASSORLA, 1991 apud BRAGA; DELL´AGLIO, 2013, p. 3).
Além disso, o número total de suicídios entre
os anos de 1998 e 2008 aumentou de 6.985
para 9.328, representando um aumento de
33,5%. Um aumento que foi superior ao do número de homicídios e acidentes de transportes
no país, que, no mesmo período, cresceram
19,5% e 26,5%, respectivamente (WAISELFISZ,
2011 apud BRAGA; DELL´AGLIO, 2013, p. 3).
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De acordo com diferentes autores, essas estatísticas não são confiáveis e podem vir a ser
subestimadas, não correspondendo à realidade,
já que o número que consta nas estatísticas oficiais provém das causas de morte registradas
nos atestados de óbitos, sendo que, em muitos
casos, a família e a própria sociedade pressionam para que a causa da morte seja falsificada.

o apego inseguro esteve associado ao aumento
de sintomas depressivos durante todo o curso
da vida, o que reafirma a ideia de que o estabelecimento do apego inseguro na infância encontra-se no núcleo do fenômeno depressivo.
Na visão de Fonagy, quando os pais falham
na sua função reflexiva aumenta a possibilidade
de a criança estabelecer um vínculo de apego
inseguro, o que acaba interferindo na sua capacidade posterior de compreender seus estados mentais e nomear suas experiências emocionais. Isto pode conduzir o sujeito a construir
modelos representacionais internos distorcidos.

Os sintomas depressivos de crianças e adolescentes podem não ser percebidos nos ambientes que frequentam, em casa ou escola.
Portanto, o desejo é que tanto familiares quanto educadores estejam atentos para identificar
os sintomas, a fim de encaminhar os suspeitos
As representações mentais, principalmente do
para avaliação. Na fala de Braga:
self, são muito importantes para a compreensão da problemática da depressão, pois delas
Borges e Werlang (2006) investigaram a pre- dependem a autoestima e a autoconfiança do
sença de ideação suicida em adolescentes com sujeito. Assim, se o adolescente tiver uma reidades entre 15 e 19 anos de uma população presentação de self distorcida, o resultado será
não clínica da cidade de Porto Alegre, buscan- um abalo na sua autoestima e, consequentedo identificar o nível de associação entre ide- mente, a redução da sua autoconfiança, quadro
ação suicida e depressão/desesperança. Dos característico dos estados depressivos, em que
526 adolescentes da amostra, 36% apresenta- o sujeito permanece dependente das figuras de
ram ideação suicida, sendo que, desses, 36% apego.
demonstraram sintomas de depressão e 28,6%
Diante desses dados que a etiologia da dedemonstraram sintomas de desesperança. Dos pressão prevalece vista como sendo provenienadolescentes com ideação suicida, a maio- te de fatores psicossociais, tais como a mágoa,
ria tinha em torno de 15 anos. Além disso, as o ódio e as preocupações que podem advir de
pesquisadoras verificaram que as variáveis que fatores sociais. Nesse sentido, Coutinho chemais estiveram associadas à ideação suicida ga a afirmar que a depressão possui, em sua
foram: sexo feminino, tentativa de suicídio de etiologia, uma série de fatores que podem estar
um amigo, depressão e desesperança. Assim, relacionados a aspectos psicológicos, socioculconsidera-se necessária a avaliação de adoles- turais e fisiológicos.
centes e o tratamento de sintomas depressivos
Existem algumas doenças médicas que poidentificados, que podem se constituir numa
importante ferramenta de prevenção ao desen- dem causar sintomas idênticos aos da depresvolvimento de pensamentos e comportamentos são, como o hipotiroidismo, a mononucleose infecciosa, a anemia, as neoplasias e as doenças
suicidas (BRAGA; DELL´AGLIO, 2013, p. 11).
autoimunes, bem como alguns medicamentos,
como os estimulantes, os corticoides e os conOs resultados de um determinado estudo re- traceptivos, podem desencadear sintomas idênvelaram que pais que ocupam uma posição so- ticos aos depressivos.
cial inferior, por isso apresentam um risco maior
de privar seus filhos em termos emocionais e
A consequência é que: pode influenciar no defísicos. A privação, por sua vez, mostrou-se rela- sencadeamento de transtornos depressivos. Encionada a uma relação parental de pouco afeto, tretanto, os resultados de um estudo permitiram
o que se apresentou como um risco para o de- evidenciar que a adolescência é uma fase de
intensas mudanças fisiológicas e psicossociais
senvolvimento de apego inseguro.
que afetam o jovem na maturação entre a infânO ponto crucial desta pesquisa, o qual é rele- cia e a vida adulta. E será através desses dados
vante para este estudo refere-se ao fato de que e estudos que conseguiremos intervir no caos
que a cabeça desses indivíduos se transformou.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreende-se que quando se fala em depressão durante a puberdade, é se faz necessário
ressaltar as várias mudanças que ocorrem durante esse período tanto no corpo quanto hormonais, bem como da própria socialização e o descobrimento da sexualidade. Em momentos que
podem ocorrer uma desestabilização, que pode ser passageira ou não e costumam estar relacionados com sentimentos ruins levando a algo patológico. Geralmente as pessoas se sentem
tristes, solitárias, desanimadas, angustiadas, sem apetite, com baixa autoestima, com problemas
familiares, perdas, exclusão social, dentre outros problemas.
O problema é que a depressão está aparecendo cada vez mais cedo nos adolescentes, por
isso é necessária uma atenção maior por parte dos profissionais de saúde. Essa transição da
infância para a adolescência é um período conflitante, por isso nesse tempo a predisposição
para ficar deprimido aumenta. Especialmente se esse jovem estiver enfrentando uma separação
dos pais, problemas financeiros, passando necessidades, além das decepções amorosas que
são inevitáveis. Hoje temos crianças na idade, contudo são adultos em atitudes, influenciadas
por seu meio de convivência.
Por essa razão, existe a real necessidade para que sejam implantadas políticas ligadas a
saúde mental, sendo estes não somente os tratamentos, mas também os fatores que rodeiam o
dia a dia dos adolescentes com tendência a depressão ou já estando depressivos. É importante
que seja montada uma rede que tenha como função diminuir os sentimentos difíceis e dolorosos
que são vivenciados por seres tão jovens, sendo que esse apoio deve ajudar e prevenir que a
depressão persiste até a fase adulta.
Com isso os estudos realizados confirmam uma elevada prevalência no quadro depressivo
vivenciados por essa população, onde se manifestam com maior frequência no sexo feminino.
Nesse sentido, tristeza, humor deprimido, solidão, desânimo, sentimento de culpa, falta de apoio
e desarranjos familiares possuem forte ligação com o comportamento suicida e podem levar ao
suicídio de fato. Diante disso, sugere-se que no ambiente escolar sejam articuladas estratégias
de saúde junto aos os educadores, que façam abordagem desse tema explicitando sobre os
sintomas apresentados e quais as principais consequências.
Dessa forma, sugere-se a realização de ações educativas junto aos professores que promovam e contribuam com a melhora da autoestima e com o incentivo à construção de estratégias
de enfrentamento que podem contribuir para um melhor desenvolvimento dos adolescentes
e amenizar os sintomas depressivos apresentados durante essa fase que é tão delicada nos
dias de hoje. Concluiu-se também que deverão ser realizados novos estudos sobre a temática
para que se possam programar medidas de prevenção aos transtornos depressivos e do suicídio com vistas a identificar precocemente e intervir
para uma melhor qualidade de vida dos adolescentes, afinal eles não
deixaram de ser crianças que precisam de atenção, apenas estão
incorporando problemas do qual se manifesta de maneira agressiva
e pesada demais.
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OS DIREITOS DE TODOS A UMA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo mostrar os direitos das pessoas que apresentam algumas necessidades especiais, e a inclusão é o mais difícil de ser realizado na sua totalidade,
pois nem todas as crianças acabam frequentando as escolas, algumas famílias preferem deixar
essas crianças o máximo possível em casa, por medo de sofrer algum tipo de preconceito. Ainda encontramos professores que acreditam que crianças com necessidades especiais devem
estudar em escolas ou em salas especiais, sem a inclusão delas em salas regulares, pois além
de não aprenderem como as demais crianças, ainda atrapalham no andamento e organização
da rotina, por não saberem trabalhar com determinadas necessidades, ou por não quererem
aprender sobre o assunto. A inclusão é um assunto que ainda assusta muito, por que nem todas as necessidades são conhecidas pelos professores, ainda há preconceito com as pessoas
que apresentam alguma deficiência, uns acreditam que essas crianças precisam ser atendidas
apenas por profissionais especializados. O Atendimento Educacional Especializado é uma das
ferramentas que as escolas possuem para o melhor atendimento dessas crianças e o uso da
disciplina de Artes, auxilia e muito o trabalho desses profissionais.

Palavras-chave: Artes; Atendimento; Educacional; Especializado; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

A

educação inclusiva muitas vezes é um tema desafiante, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, por conta das cobranças em relação ao aprendizado dos
alunos, pois na educação infantil, a inclusão é feita de maneira que a criança participe
das atividades, levando em conta mais a aceitação e a socialização entre as crianças, além de
acostumar com o ambiente escolar, pois muitas crianças com necessidades especiais apresentam problemas quanto ao barulho e ao ambiente em si.
Alguns professores se sentem sem opções para trabalhar quando recebem um aluno com
necessidade especial, deixando por vezes o mesmo de lado, com uma estagiária que o ajuda a
fazer as tarefas, mas geralmente as atividades não são pensadas para tal aluno e sim os ditos
normais.
Antigamente, não muito longe tínhamos dentro das escolas regulares salas especiais, com
materiais diferenciados, para atender a demanda das crianças com necessidades, e até os horários de intervalo eram diferenciados das demais salas, para que não houvesse um contato com
essas crianças.
A inclusão de crianças dentro de salas regulares é visto atualmente como uma ferramenta positiva, tanto para as crianças com necessidades, quanto para os demais alunos, que aprendem
com as diferenças, aceitando-o as limitações dos demais, e auxiliando o aprendizado desses
alunos, percebendo que a sociedade é feita com indivíduos de diversos tipos. Aceitar as diferenças já é um grande aprendizado para as crianças.
Este artigo tem como objetivo descrever o direito das pessoas com necessidades especiais, a
viverem juntas com as demais, fazendo assim com que se desenvolvam de uma melhor maneira, diminuindo assim suas limitações e sendo integrada a uma sociedade, e isso deve começar
dentro das instituições de ensino, até a geração de empregos para que essas pessoas se sintam
incluídas verdadeiramente dentro da sociedade.
Dentro das escolas é necessário que haja para essas crianças um atendimento educacional
especializado, esse podendo ser com salas especiais, no qual elas tenham além das aulas regulares um atendimento individualizado, para que consiga acompanhar da melhor forma as demais
aulas, além de encaminhamentos para um atendimento especializado fora da escola, e esse
atendimento deve estar em contato com a escola, sabemos que muitas famílias só levam essas
crianças para a escola porque o Estado obriga que as crianças estejam frequentando a escola.
Dentro das funções do atendimento escolar especializado, além de fazer o atendimento às
crianças fora do horário escolar regular, é primordial que faça parcerias com os atendimentos
com as famílias, com os especialistas que fazem atendimento à essas crianças e com os professores das salas regulares, auxiliando quando possível de como trabalhar com determinado
aluno, pois quando faz esse atendimento individual pode perceber uma maneira mais fácil de
chegar a determinado aluno, ajudando na aula do seu professor regular.
Uma das ferramentas mais interessantes no trabalho com crianças com necessidades especiais é a arte, pois com ela a criança pode se comunicar, utilizando papel e tinta, pode expressar
sentimentos, com traços mais fortes, ou mais leves, entre outras formas, no trabalho com massinha, giz, lápis, canetinha, muitas crianças não conseguem falar de forma clara, mas podem
desenhar o pintar algo significativo para ela e os professores podem com isso ir identificando e
estudando uma forma de se comunicar com essas crianças.
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duos, sem estigmatização e sem segregação.
A integração deve ser realizada desde os
anos iniciais de educação, e depois nos demais anos da educação desse indivíduo, levando isso para o campo do trabalho, já na
vida adulta. É necessário que desde pequenos
esses indivíduos interajam com os demais, podendo brincar, aprender e se desenvolvendo
em cooperação com os outros (STEINEMANN
apud, GIL, 2002, p.16).

Dentro da educação inclusiva, a criança
pode se comunicar de diversas maneiras, não
apenas por meio da fala, devemos como professores utilizar todas as formas de expressão
que o ser humano é capaz de produzir com
ou sem interferência de uma outra pessoa, devemos considerar gestos feitos pelo próprio
indivíduo sozinho, ou utilizando algum tipo de
recurso, que apresentem sinais, por meio de
Muitos professores acreditam que as crianças
fichas, com desenhos, ou palavras, com símbolos entre outros que são importantes ferra- com algum tipo de deficiência devem estudar
mentas para a realização da comunicação com dentro de escolas e salas especiais que trabalhem apenas com crianças com as mesmas
os demais (GUASTALLI; TAKAHAMA, 2013).
deficiências, pois esses alunos antigamente
Quando estudamos ou discutidos sobre o eram educados juntos aos outros semelhantes
tema surdez, surgem uma série de dicotomias, a eles, sem a integração e a inclusão deles em
que acabam refletindo diversas posições que escola, ou em salas regulares.
os surdos têm de tomar diante da impossibilidade de ouvir, essas opiniões e opções não
são escolhidas por acaso, tampouco são ideologicamente neutras, se dão de acordo com
os conflitos e as pressões sociais que cada
indivíduo com surdez enfrenta dentro da comunidade na qual está inserido, ou seja:
Elas estão relacionada com os conflitos e as
pressões sociais que os surdos enfrentam na
sociedade ouvinte: deficiente/diferente; cultura
surda/cultura ouvinte; normalidade/anormalidade; linguagem oral/língua de sinais (SANTANA, 2007, p.22).
Quando há uma integração significativa é estabelecida formas comuns de vida, de aprendizagem da linguagem de sinais para todos os
indivíduos, sejam eles surdos ou não, fazendo
com que as pessoas sejam incluídas de forma plena dentro da sociedade, para que todas
possam aprender e até mesmo trabalhar entre
as demais pessoas.
Integração significa estar integrado a uma comunidade, podendo trabalhar, participar, sendo
sempre considerado, levado a sério e ser encorajado pelas demais pessoas. Essa interação
requer a promoção das qualidades dos indiví503
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Salas nas quais os alunos trabalham de maDesconstruir o ordenamento em saberes, áreneiras fundamentalmente diferente das salas as, tempos, mais ou menos nobres, desprezíregulares, com recursos distintos dos demais, veis, silenciados, ausentes nos currículos. Tais
com diferentes responsabilidades.
estruturas e ordenamentos não garantem o direito à educação, ao conhecimento e à cultura,
Alguns professores consideram que alunos pois são ordenamentos que negam o direito à
com deficiências atrapalham no propósito real educação. (ARROYO, 2008, p.38).
da rotina do ensino aprendizagem que eles
consideram importantes, ou seja, que alunos
A escola tem a função primordial de criar concom deficiência atrapalham os demais e a sua dições para que o aluno, por meio da assimilaaula como um todo, pois dar atenção aos alu- ção do conhecimento sistematizada, disponha
nos com deficiência dificultam e muito o seu de instrumental necessária para o exercício
trabalho, além de que muitos professores não pleno da cidadania e o alcance da realização
sabem como ensinar tais alunos e não querem humana.
aprender, pois consideram os ditos normais o
que mais importam e merecem o seu tempo
Para que isso ocorra na prática, com uma
e esforço. No fundo consideram que os dois forma organizada e que seja significativo e progrupos serão prejudicados, e os pais desses veitoso para todos os indivíduos envolvidos,
alunos não permitirão que a inclusão aconteça dentro do Atendimento Educacional Especiali(OBRIEN, J; OBRIEN C.L., 1999, p.48).
zado deve estar presente no dia a dia escolar,
especialmente participando da elaboração do
Projeto Político Pedagógico e dos planos de
aulas dos professores. Desconsiderando isso e
o papel do currículo escolar constitui um desrespeito ao direito do atendimento e do dever
da escola (RODRIGUES, 18985, p.103).
Para Marchesi, (2004), todas as crianças
apresentam uma forma diferente da outra de
assimilar a proposta do professor, mesmo que
seja da mesma idade e apresente o mesmo
tipo de deficiência, cada uma tem uma forma
de compreensão é diferenciada dos demais e
sua integração no grupo merece atenção especial.
Incluir um aluno, não é apenas tirar os alunos de escolas especiais e colocá-lo numa
sala regular, mas deve atender as necessidades de todos, não esquecendo os alunos que
sempre frequentaram a escola regular, mesmo
apresentando dificuldades de aprendizagem e
que também precisa ser inserido na sociedade
(MARCHESI, 2004, p. 23).
A integração precisa ser entendida como um
movimento que busca incorporar os alunos das
escolas especiais à escola regular. Isso tudo
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não é simplesmente a transferência da educação especial às escolas de ensino comum, no
qual o objetivo principal é a educação dos alunos com necessidades educativas especiais
(MARCHESI, 2004, p.23).

Quando se tratam de pessoas que necessitam de atendimento especializado como fonoaudiólogo, terapeutas, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros, pois o trabalho dentro e fora
da unidade escolar ao ser entendido, compartilhado resulta em melhoria integral desses eduA educação especial sofreu diversas trans- candos (WERNECK, 1999, p.23).
formações no século XX, ocorrendo a inclusão
das crianças especiais nas escolas regulares,
Esses profissionais poderão sugerir aos protrazendo para a escola a responsabilidade so- fessores, maneiras para o atendimento dessas
bre a educação e a integração do aluno espe- necessidades. Como está escrito na Declaracial no meio educacional (MARCHESI, 2004). ção de Salamanca:
Para que isso aconteça e a pessoa com deficiência alcance a integração social é preciso
que sejam cumpridos os princípios da igualdade, envolvendo o trabalho, a cidadania, a dignidade do ser humano, do seu bem-estar e a
justiça social. É dever do Estado e, acima de
tudo, da sociedade civil promover medidas práticas que rompam com velhos conceitos que
geram discriminação e exclusão social para o
fim de permitir à pessoa com deficiência o seu
legítimo direito de ser integrado no meio social
(REIS, 2009, p.9).

Assim “para crianças com necessidades
educacionais especiais uma rede contínua de
apoio deveria ser providenciada, com variação
desde a ajuda mínima na classe regular até
programas adicionais de apoio à aprendizagem dentro da escola e expandindo, conforme necessário, à provisão de assistência dada
por professores especializados e pessoal de
apoio externo (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).

AS FUNÇÕES DO ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Segundo Werneck (1999) O atendimento
educacional especializado tem a função primordial de estabelecer parcerias com as áreas
intersetoriais na elaboração de estratégias e na
disponibilização de recursos de acessibilidade.
Essa função faz com que o profissional que
faz o atendimento especializado conheça seu
educando, suas limitações, sua família, recursos, dentro e fora do ambiente escolar, estabelecendo com estes meios de implantar ações
para auxílio deste educando.
Pensando sempre que uma sociedade inclusiva é aquela que é capaz de completar, sempre,
todas as condições humanas, encontrando formas de cada cidadão, do mais privilegiado ao
mais comprometido, para que possa exercer
o direito de contribuir com seu melhor talento
para o bem comum (WERNECK, 1999, p.23).
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Para Nascimento (2009), as pessoas que
A ARTE NO AUXÍLIO DO
apresentam alguma deficiência lutam pela
ATENDIMENTO EDUCACIONAL
igualdade e respeito desde os séculos passaESPECIALIZADO
dos, pois são discriminadas e não tinham direitos como de ir e vir, estudar ou ter uma vida
Segundo Tibola (2001), a escola precisa
comum como qualquer ser humano.
cumprir e assegurar os seus alunos a efetiva
construção de conhecimento em arte, isso sigMas nos dias atuais estão ganhando um es- nifica mais do que uma simples reprodução de
paço, mesmo que pequeno dentro da socie- formas, ou a produção de uma técnica, que
dade e com isso o direito de uma educação muitas vezes são destituídas de qualquer dide qualidade, ofertando escola para todos, no mensão estética efetiva.
qual aprendem juntos nas dificuldades e superações do cotidiano.
Significando oportunizar aos educandos o
Conforme o autor (2009), as pessoas com
deficiência têm o mesmo direito que qualquer
outra pessoa ao acesso de bens e serviços
públicos e algumas outras leis que vierem para
formalizar estes direitos, que muitas vezes são
esquecidos e negados, ainda não há efetividade no cumprimento destes, mas houve vezes em que eles não existiam (NASCIMENTO,
2009, p.8).

domínio dos elementos das diversas linguagens, de maneira que possam expressar-se
com certa autonomia por meio delas, podendo
também apreciar diferentes fazeres artísticos,
reconhecendo seu valor estético e compreendendo relações com o tempo, a história e o
ambiente em que foram produzidos (TIBOLA,
2001, p.16).
O ensino da arte é uma área do conhecimento de grande importância para o crescimento
de nossos alunos, pois esse conhecimento
possibilita o desenvolvimento da sensibilidade
e criatividade, auxiliando a socialização e a imaginação das crianças (TIBOLA, 2001, p.16).
Para Saldanha et al. (1999), a disciplina de
Artes na escola não tem como objetivo transformar nossos alunos em artistas, mas visa desenvolver habilidades que levem as crianças
a uma melhor qualidade de vida. A arte deve
oferecer um contato com a imaginação e a realidade, fazendo com que as crianças sejam
mais conscientes de sua participação no mundo em que vivem, tornando-os mais críticos e
exigentes.
Para o fazer artístico é necessário compreender a importância das manifestações de atividade criativa do ser humano no mundo em que
vive, nos levando a reconhecer a relevância da
arte na escola como uma área importante de
conhecimento (SALDANHA et al. 1999).
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O ser humano por meio da arte vai dando
formas a seus próprios valores, conseguindo
assim contribuir para a evolução e desenvolvimento da história. A arte seria uma leitura que
o artista faz do mundo que o cerca por meio de
seus sentidos, auxiliando assim a comunicação
das pessoas com necessidades especiais com
o mundo e com as pessoas próximas (SALDANHA et al, 1999, p. 11).

Todas as pessoas, inclusive as que apresentem alguma necessidade especial, têm o
direito de terem dentro da sua vida escolar o
ensino de arte incluso no seu contexto escolar.
A escola precisa oferecer a oportunidade de
compreender a arte na sua dimensão histórica,
cultural, e das linguagens artísticas lhes possibilitam o acesso a esses e aos demais conhecimentos (MANTOAN et al. 2006).

Barbosa considera que a arte na escola pretende formar o conhecimento, fruidor, decodificador da obra de arte. Para ser uma sociedade
artisticamente desenvolvida é quando há de um
lado uma produção artística de alta qualidade e
do outro a capacidade de entendimento desta
produção pelo público (BARBOSA, 1999, p.3).

Aprender é uma ação humana criativa, individual heterogênea e regulada pelo próprio
sujeito da aprendizagem, independentemente
de sua condição intelectual ter ou não alguma
deficiência, como acredita Mantoan:
São as diferentes ideias, opiniões, níveis de
compreensão que enriquecem o processo escolar e que clareiam o entendimento dos alunos e professores – essa diversidade deriva
das formas singulares de nos adaptarmos cognitivamente a um dado conteúdo e da possibilidade de nos expressarmos abertamente sobre
ele (MANTOAN et al, 2006, p. 13).
Dentro das Leis de Diretrizes e Bases, nº
9.394/96, assegura a obrigatoriedade da disciplina de Arte na Educação Básica, em todos os
seus níveis, há diversos artigos que apontam o
direito de todo cidadão ao exercício das manifestações de fundo artístico/cultural.
Da mesma forma, trata o direito à formação
escolar plena de todo cidadão, respeitadas e
atendidas as suas necessidades no processo
de construção de aprendizagens, de conhecimento, de interação com seu meio natural e
social, de estabelecimento das inter-relações
por meio das manifestações artísticas culturais.
A todas as pessoas devem ser assegurados
o direito à Educação de qualidade, respeitando
a construção de conhecimento em Arte, independentemente de gênero, classe social, raça,
características físicas cognitivas e afetivas individuais (TIBOLA, 2001, p.18).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação inclusiva, é um tema que precisa ser estudado cada vez mais dentro das escolas
e deve estar presente na formação de futuros educadores, pois ainda há uma grande resistência
quando se recebe um aluno com alguma necessidade especial, pois algumas ficam desesperadas, pensando que a sua rotina será toda atrapalhada e a forma como trabalha terá que ter
ajustes.
Atualmente as crianças com necessidades especiais são introduzidas dentro das escolas, mas
há uma ponte enorme para serem incluídas verdadeiramente, pois algumas famílias reclamam
da ideia de terem dentro da sala de aula de seus filhos uma criança com algum problema, especialmente quando apresentam alguma deformidade, as crianças pequenas em si não ligam se
seu coleguinha não anda, ou não fala.
São todos iguais ao olhar das crianças, na educação infantil a criança é sempre aceita, mas
a partir do ensino fundamental, começam as palavras que afetam, que machucam e que muitas
vezes faz com que as famílias retirem as crianças com necessidades da escola, deixando-as
sem qualquer atendimento educacional.
Como professores devemos trabalhar e estudar cada vez mais pensando em como melhorar
a educação desses e dos demais alunos, mesmo que muitas vezes tiramos dinheiro para pagar
nossa própria educação
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A CONSTRUÇÃO DO MATERIAL
DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo aprofundar a temática da Educação a Distância
como um espaço interativo de ensino-aprendizagem, interligado por tecnologias da informação e comunicação. Mostra a importância e o papel dessas ferramentas nesta modalidade de
ensino, contribuindo para uma aprendizagem construída num ambiente afetivo, cognitivo e
social partilhado em rede. Descreve o material didático como um dos atores da EaD, capaz
de cumprir de forma adequada seu papel de facilitador de estudos no sentido de possibilitar
os alunos construírem seus conhecimentos de forma autônoma, desde que sejam levadas em
consideração a adequação da linguagem e uma estrutura possível que atenda às necessidades
dos envolvidos no processo de aprendizagem. Parte do pressuposto de que na produção do
material didático impresso em educação a distância deve-se considerar o que vai ser trabalhado em termos curriculares e a situação educacional e contextual em que se dará a interação
comunicativa. Por meio do desenvolvimento do presente estudo, foi possível observar que o
uso de materiais didáticos diversificados possibilita dinamizar a aula, além de estabelecer nova
relação entre aluno e conteúdo a ser trabalhado, permitindo o desenvolvimento de projetos
de produção de materiais didáticos e possibilitando a intervenção nas práticas pedagógicas.

Palavras-chave: Material Didático; EaD; Novas Tecnologias.
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INTRODUÇÃO

C

onforme Soares e Reich (2009), o trabalho intitulado A Construção do Material Didático
para A Educação a Distância tem por objetivo ampliar o conhecimento sobre a elaboração de materiais didáticos para uso no ensino a distância.

Sendo o material didático para a EaD o meio pelo qual se dá a disseminação dos conteúdos
e das propostas pedagógicas dos cursos, um instrumento facilitador do processo de ensino e
aprendizagem, buscou-se analisar as condições para o desenvolvimento de habilidades e competências técnico-pedagógicas necessárias ao seu planejamento, produção e avaliação.
A Educação ganha nas últimas décadas uma nova forma didático-pedagógica diante do avanço crescente das tecnologias da comunicação e da informação. O processo de ensinar e aprender passa a considerar a necessidade de dar conta de uma demanda crescente e oferecer uma
educação de qualidade que alcance a todos. Para Soares e Reich (2009), o material didático
passa a ser um instrumento de convergência e de articulação dos recursos e meios, dos professores, tutores e alunos, elementos constitutivos da EaD (SOARES; REICH, 2009).
A Produção de material didático engloba vários profissionais na tarefa de produzir uma aula.
São os designers instrucionais, nas variadas interfaces, a equipe multidisciplinar, os tutores, coordenadores e todos aqueles que estão nos bastidores da EaD, para que o ensino de qualidade
chegue ao seu alvo: o aluno. Quanto maior for o conhecimento acerca dos materiais didáticos
disponíveis no AVA, melhor será o desenvolvimento, o desempenho e o potencial do aluno, dos
tutores e de toda a equipe multidisciplinar (SOARES; REICH, 2009).
É necessário promover uma aproximação adequada dos sujeitos, além de colaborar significativamente para que os envolvidos atinjam os objetivos estabelecidos para a situação em questão.
Nesse sentido, é fundamental produzir material dialógico, atraente, que instigue o seu leitor à
curiosidade e o estimule à continuidade da leitura e da pesquisa, contribuindo para um aprendizado autônomo. Algumas indagações e questionamentos motivaram à produção deste trabalho,
tais como: Como o professor da EaD pode imaginar o seu aluno a quilômetros de distância?
Como passar um conteúdo bem-humorado, ao mesmo tempo, relevante para o aluno? Como
usar os meios disponíveis na instituição EaD em favor desse aluno?
Assim, como objetivo geral, este trabalho buscou aprofundar o tema da produção de material
didático para cursos EaD - tarefa mais focada no papel do professor conteudista com uma equipe de profissionais especialistas em diversas áreas -, identificando os diferentes meios de se
fazer uma aula onde a interface, os recursos periféricos e o conteúdo textual objetivam levar o
aluno a entender o conteúdo que o professor quer ensinar, sem estar perto.
Vale destacar que nossa expectativa com relação a esse tema está diretamente ligada à forma
como ele orienta e direciona nossa vocação de escrever, pesquisar e ensinar por meio de EaD
(SOARES; REICH, 2009):
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DE MODO MAIS ESPECÍFICO, O
ESTUDO PROPÔS:
• Reconhecer de que modo o Material Didático pode ser um elemento facilitador
da construção de conhecimento por parte
dos alunos que buscam estudos na modalidade de ensino a distância;

quada pode trazer extraordinários resultados
para a empresa cujo nível geral de eficiência e
eficácia seja apenas médio. Portanto, deve-se
considerar, com igual importância, o objetivo
que se deseja alcançar e como se pode chegar a essa situação desejada. A fim de enunciar o que a empresa espera conquistar ou
aonde quer chegar, é importante expressar o
que espera fazer com relação ao seu ambiente,
onde estão os fatores externos e não controláveis pela empresa (OLIVEIRA, 2007, p.183).

• Ressaltar a necessidade do trabalho de
uma equipe multidisciplinar, na perspectiva de interação e colaboração de proPara o autor (2007), no planejamento, a avafissionais de diferentes áreas disciplinares
para a construção de material didático liação dos materiais didáticos é pensada como
um fator fundamental na EaD para que haja
para uso na EaD;
qualidade no ensino-aprendizagem e para que
• Destacar aspectos do Material Didático se dê continuidade a todo um processo eduque possam trazer segurança ao aluno cacional que visa alcançar o maior número de
durante o processo educacional, con- pessoas simultaneamente.
tribuindo para a formação de cidadãos
É através de programas como esse, da Unicríticos, conscientes, pensantes, auto reflexivos e construtores de seus próprios versidade Aberta do Brasil, que um projeto que
se iniciou em 2005, oferece ensino superior à
saberes (SOARES; REICH 2009).
distância em instituições federais, com polos
espalhados em todas as regiões do Brasil.

PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO
E GESTÃO DA EAD

O imenso crescimento da EaD mudou a maneira como o ensino-aprendizagem se apresenta. Os recursos tecnológicos e o planejamento são fundamentais para a implantação
de cursos EaD. O ministério da Educação a
distância (SEED) incentiva e coordena iniciativas na implementação, criação e gestão de
cursos superiores da UAB (OLIVEIRA, 2007).

A Universidade Aberta do Brasil foi criada pelo
Ministério da Educação e a Secretaria da Educação a Distância (SEED), para dar estrutura à
EaD através do incentivo e da coordenação de
projetos. O objetivo da UAB é formar professores e administradores da educação básica nas
regiões brasileiras, através do ensino superior
Incluem-se nesse programa o EJA - Educapúblico. Para se garantir a implementação de
cursos EaD dirigidos a professores e gestores, ção de jovens e adultos, o ensino técnico e proé necessário que o planejamento seja idealiza- fissional, ensino médio, graduação e pós-graduação. Através da UAB, são ofertados cursos
do em todos os âmbitos:
de graduação, sequenciais, lato e stricto sensu
A estratégia não é, evidentemente, o único para formação de professores, em instituições
fator determinante no sucesso ou fracasso de federais, com mais de 30.000 vagas (OLIVEIuma empresa; a competência de sua cúpula RA, 2007).
administrativa é tão importante quanto a sua
estratégia. A sorte pode ser um fator também,
apesar de, frequentemente, o que as pessoas
chamam de boa sorte ser, na realidade, resultado de boa estratégia. Mas uma estratégia ade514
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Conforme o autor (2007), em etapas posteriores, a UAB levou estes mesmos cursos para
instituições municipais e estaduais, num total
de 180.000 vagas em polos de apoio presencial com recursos humanos e tecnológicos em
cada região e polo. Cada polo tem um tutor
à distância (TD) para ajudar os alunos a usar
os recursos tecnológicos, materiais didáticos,
o AVA, mediando sua interação com outros alunos e aplicando avaliações. Esse tutor torna-se
auxiliar e porta voz do professor conteudista,
que tem contato com o aluno através de atividades nos fóruns pelo Moodle em videoconferências e nas aulas presenciais nos polos.
Nos polos estão os gestores, os coordenadores que solucionam problemas pontuais e
avaliam o ensino-aprendizagem. Uma equipe
multidisciplinar trabalha para que haja um dinâmico, efetivo e eficiente processo de comunicação e interação, produzindo resultados.
Toda a engrenagem do sistema EaD não seria
viável sem a existência dos materiais didáticos,
pensados estrategicamente para dar suporte
à didática de cada instituição. Criados desde
o planejamento dos cursos, na maneira como
seriam ofertados, para criar resultados (OLIVEIRA, 2007).

REFERENCIAL DE CONSTRUÇÃO DE
MATERIAL DIDÁTICO PARA EAD
Segundo Documentos Oficiais, em julho de
2007 no MEC (Ministério da Educação) foi criado um documento por especialistas da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e
Secretaria de Educação a Distância com o objetivo de estabelecer diretrizes relevantes para
a construção de material didático para cursos
de formação profissional na modalidade EAD.
Este documento estabelece orientações preliminares para a construção de material que
atenda aos requisitos mínimos exigidos por lei,
oferecendo uma educação de acesso democrático.

Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, documento elaborado pela secretaria de EAD do MEC e organizado por Neves (2003), reestruturado em 2007,
com o objetivo de poder “usufruir dessa modalidade educativa ainda pouco explorada no
Brasil e empenhar-se por maior qualidade em
seus processos e produtos” (idem., p. 03). O
documento também destaca a importância que
deve ser dispensada no quesito qualidade para
a construção dos materiais didáticos que serão
utilizados destes cursos.
O material impresso é um dos principais
meios de socialização do conhecimento, orienta o processo de aprendizagem e deve ser articulado com outras mídias como, por exemplo:
vídeo, videoconferência, ambiente virtual etc. A
escrita e oralidade do material devem ser dirigidas diretamente ao aprendiz para envolvê-lo
de forma que sinta a presença do professor.
Uma das limitações do material impresso é a
capacidade leitora dos alunos que varia muito,
levando em consideração a diversidade social
e cultural do público alvo.
Segundo Comel (2001), com um bom material impresso é possível fazer EaD de qualidade, utilizando diferentes tecnologias amparadas por uma equipe pedagógica.
Este material deve ser a base do processo de
ensino-aprendizagem e instrumento de articulação para outras mídias, considerando a capacidade leitora dos alunos e a área de interesse
de cada público alvo. Recomendam-se módulos
iniciais de acolhimento para alfabetização digital
e reconhecimento dos processos de leitura e escrita. Comel (2001) destaca que no que tange a
educação a distância:
[...] um dos “calcanhares de Aquiles” da EaD
está na formação de docentes integrados na modalidade de EAD e sua identidade, para que a
elaboração do material impresso, no sentido de
sua alta qualidade e de sua adequada aplicabilidade, seja através das mais variadas tecnologias
e das concepções de aprendizagem, seja nos diversos e diferentes níveis de sujeitos (leitores) a
quem ela se destina (id.,ibid., 2001, p. 179).
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A linguagem deve ser clara, amigável e concisa para garantir a integridade instrucional de
atividades que favoreçam a autonomia do aluno
no processo educacional, contemplando orientações passo a passo que possam servir como
referência para consultas posteriores ou como
forma de antecipar roteiros e procedimentos
que devem ser ilustrados com imagens, fotografias, desenhos, esquemas e elementos de
humor.

MATERIAL AUDIOVISUAL

MATERIAL PARA WEB E AMBIENTES
VIRTUAIS
Os ambientes virtuais permitem armazenar,
administrar e disponibilizar conteúdos no formato Web e tem como principal objetivo fazer
a transposição do material impresso integrado
a diversas mídias e possibilitar a interação do
aluno com os conteúdos, coordenadores, professores, tutores e colegas de curso (BELISÁRIO, 2003).

Para o autor (2003), normalmente as aulas
virtuais se apresentam como objetos de aprendizagens, simuladores, fóruns, salas de bate-papo, conexões entre materiais, atividades,
tarefas, modeladores, animações, textos colaborativos etc. Organiza e estrutura significados
integrando diferentes mídias e possibilitando
a interação do aluno com o conteúdo, outros
alunos, professor, tutor etc, além de favorecer
a fixação dos conteúdos e a aprendizagem sigEle permite uma combinação de imagens es- nificativa.
táticas e dinâmicas que facilita a construção de
materiais didáticos como, por exemplo: vídeo,
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
cinema, vídeo-aula, tele-aula, videoconferência,
ENVOLVIDOS
fotografia, ilustrações e áudio-aula. Pode ser
utilizado quando existir a necessidade de motiO sucesso de um projeto de EaD depende
var o aluno para apresentar um novo conteúdo, de uma equipe de diversos especialistas que
auxiliando o desenvolvimento da capacidade compartilhem objetivos de aprendizagens cocrítica do aluno (BRASIL, 2007).
muns, portanto, os programas de capacitação

Segundo os referenciais MEC (2007) o material audiovisual é um bom recurso para resumir
os conteúdos, promove a exploração do som
e da imagem levando o aluno a vivenciar relações, processos, conceitos e princípios através
de representações reais. Estes materiais devem
dialogar com o material impresso e o ambiente
virtual para facilitar o processo pedagógico.

O professor deve definir quais os conteúdos e
conceitos podem ser apresentados para enfatizar ou complementar os estudos aproximando
o conteúdo da realidade. Em Belisário (2003),
dentre os diversos problemas que normalmente aparecem com relação ao desenvolvimento
de cursos a distância, destaca-se a produção
do material didático, tornando-se um grande
desafio produzir um material de qualidade, que
contribua ou ofereça subsídios para, um processo efetivo de ensino-aprendizagem.

destes profissionais devem prever a produção
de material impresso, audiovisual e para Web
de forma conjunta, integrando os especialistas
envolvidos na elaboração e produção destes
materiais. A formação deve considerar o projeto de curso EaD como um todo e nunca de forma fragmentada, abrangendo os níveis de gestão, coordenação, professores, tutores, equipe
técnica etc. (BELISÁRIO, 2003).
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Para Soares e Reich (2009), o material diDESIGN INSTRUCIONAL DE
MATERIAIS DIDÁTICOS PARA EAD: DA dático passa a ser um instrumento de convergência e de articulação dos recursos e meios,
CONSTRUÇÃO À RECONSTRUÇÃO
dos professores, tutores e alunos, elementos
constitutivos da EaD. Um material didático contextualizado na educação online é aquele que
enfatiza a reflexão, o desenvolvimento da autonomia e a construção do conhecimento, que
viabiliza a interação entre alunos e alunos, alunos e tutores, alunos e professores.

Os materiais didáticos especificam-se como
recursos importantes para a viabilização do
processo educacional e se constituem em canais de comunicação entre alunos, professores
tutores e professores conteudistas, considerando os princípios da proposta pedagógica do
curso. Para Barbosa (2005, p. 8), “o material
A construção de materiais didáticos é acomdidático assume o papel de mediador principal
das interações dos alunos com os conteúdos”. panhada por uma equipe multidisciplinar, composta por especialistas em EaD, cujos profisOs materiais didáticos para a EaD devem sionais são capazes de desenvolver materiais,
ser produzidos de maneira dialógica, simples apoiando o professor autor ao longo de todo o
e objetiva, a fim de que a autonomia do aluno processo de construção de seus materiais.
seja alcançada e o conhecimento construído.
É preciso que eles sejam diversificados e variados, principalmente, em função dos meios
de comunicação – meios impressos, televisão,
vídeo, rádio, softwares educativos, Internet, entre outros.
Segundo Silva (2003), Harasim et al. (2006),
Santos e Silva (2005), na educação online, o
material didático é um dos principais recursos
para viabilizar a interação entre professores
e alunos,diferente da educação presencial,
na qual estes sujeitos dividem o mesmo
tempo e espaço, permitindo a interação interpessoal e imediata no processo de ensino e aprendizagem.
Portanto, para que sejam produzidos bons materiais didáticos
é necessário um planejamento consistente e serem considerados os
aspectos de qualidade da linguagem
adotada no material, relevância do
conteúdo tratado, cuidadosa inclusão
de atividades diversificadas, instigando
a problematização, reflexão, interação
e a construção de conhecimento do
aluno.
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O quadro abaixo indica as funções e respectivas responsabilidades da equipe profissional que
integra o Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE):
Quadro 1- Elementos dos materiais didáticos para educação online .

MATERIAL DIDÁTICO

Guia Didático da Disciplina

Guia da Tutoria

Unidades Didáticas
(Módulos)

CARACTERÍSTICAS
• Aborda os objetivos da disciplina, conteúdo programático
organizado em unidades, diretrizes gerais para a condução da disciplina, avaliação;
• Orienta o aluno quanto à: Características do processo de
ensino e aprendizagem particulares da disciplina, equipe de professores responsável pela disciplina, equipe de
tutores e horários de atendimento, cronograma para o
sistema de acompanhamento e avaliação da disciplina,
envolvendo a previsão de atividades síncronas, entrega
de atividades e realização da avaliação presencial das
disciplinas;
• Detalha os materiais disponibilizados aos alunos, as competências cognitivas, habilidades e atitudes que o aluno
deverá alcançar ao fim de cada unidade, módulo, oferecendo-lhe oportunidade sistemáticas de autoavaliação.
• Contém o guia didático da disciplina: conteúdos, procedimentos para avaliar os conhecimentos e habilidades
prévias;
• Apresenta as tarefas a serem realizadas e os tempos envolvidos;
• Detalha a metodologia proposta para as atividades;
• Indica os recursos a serem utilizados e as formas de uso;
• Apresenta os critérios de avaliação da aprendizagem, tanto durante a realização das atividades (avaliação formativa) como na avaliação final.
• Agrupamento temático e experiencial necessário ao desenvolvimento da disciplina e a aquisição dos conceitos,
procedimentos, atitudes e valores pretendidos.
• Contém: objetivos - descrição dos saberes, competências
e habilidades que se espera que o aluno desenvolva com
o estudo do módulo; conteúdo - temas abordados no módulo; Carga horária - previsão do tempo necessário para
a leitura do módulo e realização das atividades; Avaliação
- explicitação dos critérios de avaliação das atividades.

(MERCADO, Luís Paulo Leopoldo; FREITAS, Maria Auxiliadora Silva).
Fonte: Baseado em Revista PUC.
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Quanto aos aspectos pedagógicos nesse contexto, cabe reportar às palavras de Dougiamas
(2002, apud ABED, 2010, p. 33) que defende a importância de o docente busca apoiar-se em uma metodologia construtivista, objetivando favorecer experiências que sejam
significativas para a aprendizagem do aluno,
“em vez de apenas publicar e avaliar a informação que você acha que eles precisam saber”.

ção do professor. Em Comel (2001), identificamos sua importância como elemento
determinante da qualidade e que oferece ao
aluno maior flexibilidade no acesso ao conteúdo didático porque pode ser lido em qualquer lugar e acessado a qualquer momento.
Para o autor (2001), a EaD possibilita maior
interatividade entre diversas pessoas em diferentes lugares do planeta através das novas ferramentas de comunicação, como a
internet. Para o aperfeiçoamento e sucesso
deste “embrião” da nova educação, é preciso
o acompanhamento paralelo com as novas
tecnologias e o desenvolvimento de novos
métodos e materiais didáticos-pedagógicos.

Segundo Montenegro (2008), na educação
online, o material didático constitui-se em elemento mediador entre o aluno e o conteúdo a
ser aprendido e traz em seu cerne a concepção
pedagógica que norteia o ensino-aprendizagem
do curso. O material didático deve proporcionar
e propiciar a autonomia do educando e dar a ele
condições para que construa uma aprendizagem
significativa. Logo, o MDI deve ser diversificaComel (2001) ressalta que é importante para
do (recursos de áudio e recursos visuais), bus- o desenvolvimento da EaD a elaboração do
cando, desse modo, uma aproximação das di- material didático de melhor qualidade, novas
ferentes realidades dos alunos e das diferentes estratégias para difundir conhecimento e eduformas de interação com o conteúdo do curso.
cação para um público cada vez mais exigente
Behar (2009, apud ABED, ibid.) argumenta que e heterogêneo que não disponibiliza de tempo.
em Vygotsky (1989) são buscados os pressupostos da perspectiva sócio-construtivista, em que
se concebem os sujeitos como seres histórico-culturais, e assim sendo, as interações sociais, o
contexto e a aprendizagem como “uma construção social mediada pela linguagem e pela cultura”.

No planejamento do material didático para
educação online, os módulos seguem um padrão de seções, que são sinalizadas por ícones
próprios, facilitando sua identificação por parte dos alunos. Proporciona modelos e guias
para que os alunos construam e elaborem por
si mesmo o conhecimento que deve adquirir,
que questiona as ideias e conceitos oferecidos,
comparando uma teoria e/ou modelos com
outras, analisando e resolvendo situações problemáticas (BEHAR, 2009, apud ABED, ibid.).

Por esse motivo, o campo das pesquisas em
EaD vem dando ao material didático um lugar
de destaque, sendo fundamental que o material seja produzido levando-se em conta uma
aprendizagem onde o aluno consiga estabelecer relação com o cotidiano (COMEL, 2001).

MATERIAL DIDÁTICO VIRTUAL
A EaD tem avançado muito na mediação pedagógica por meio das mídias eletrônicas, por facilitar e possibilitar a interação que as ferramentas
de comunicação propiciam. Observa-se, que a:

Grande contribuição da Internet para a educação a distância diz respeito ao desenvolvimento de atividades interativas, até então
restritas à simples troca de correspondênTIPOS DE MATERIAL PARA A EAD E
cia ou, eventualmente, ao comparecimenO MATERIAL DIDÁTICO IMPRESSO
to a poucos encontros presenciais, possi(MDI)
bilitando que saiamos do antigo paradigma
da escola tradicional e caminhemos para a
O ensino por correspondência, uma das primeiras formas de educação à distância, utili- ‘escola virtual (BELISÁRIO, 2003, p. 136).
zava o material impresso e atualmente é um
dos meios mais utilizados em EaD. O fato
é que o MDI veio para suprir parte da fun519
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No ambiente virtual destacam- se o Fórum, a Tarefa, o Chat/ Bate papo, dentre tantas outras:
Quadro 3 – Diferentes tipos de materiais utilizados na EAD
E-book

Quadrinhos

Vídeos aulas

Videoconferência

Vídeo interativo

Livros eletrônicos são específicos em forma de vários tipos de arquivos como pdf, docs.
e outros.
São utilizados de forma estratégica, com o objetivo de
chamar a atenção do aluno, esta metodologia é envolvente, pois possui uma linguagem acessível e as imagens auxiliam no processo cognitivo de ensino-aprendizagem do aluno.
Uma vídeo-aula é uma aula gravada e distribuída em forma de
vídeo, são muito usadas na educação a distância, com o objetivo
de ilustrar, reforçar e complementar o conteúdo do curso. É um
importante recurso didático que auxilia na fixação de conteúdos.
É uma discussão que permite o contato visual e sonoro entre pessoas que estão em lugares diferentes, dando a sensação de que os interlocutores encontram-se no
mesmo local. Permite não só a comunicação entre um
grupo, mas também a comunicação entre duas pessoas.
Proporciona uma interação entre o homem e a máquina, pois
o vídeo permite o espectador interagir de forma dinâmica com
a tela do computador através de um sistema de comandos.

Fonte: Baseado em: Blog de Andrea Castine.
Os jogos educacionais auxiliam o processo ensino-aprendizagem, ou seja, são facilitadores
do processo quando usados como estratégias de ensino, constituem-se recursos didáticos, servindo como instrumentos de construção do conhecimento, de forma prazerosa e interessante.
John Von Neumann, citado por Vila e Santander (2003, p. 32), define o jogo como qualquer “interação entre jogadores dentro de um conjunto definido de regras”. O ambiente virtual dos jogos
tenta estimular a autonomia dos alunos por meio de atividades baseadas na interação e no armazenamento de informações importantes para o acompanhamento da aprendizagem do aluno.
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A sua escolha é a base para a efetivação
AVALIAÇÃO DE MATERIAIS
DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO ONLINE do curso, haja vista ser o eixo facilitador da
aprendizagem, e um dos únicos meios com
DOS CURSOS DA UAB

credibilidade de usos nessa modalidade de
Este tópico tem por meta mostrar como ensino (CORREA; BOTELHO; NUNES, 2008).
é feita a avaliação dos materiais didáticos
A avaliação dos materiais didáticos na EaD
para educação online dos cursos da Universidade aberta do Brasil. Para falar desse é um instrumento que identifica, analisa e
assunto, é usada como exemplo, uma pes- corrige falhas. É um indicador de qualidaquisa avaliativa, feita com alunos dos cur- de na oferta dos cursos online. No sistema
sos de uma instituição federal, ofertante EaD, os materiais didáticos são fundamende EaD, mais especificamente os cursos da tais, pois são um instrumento de interaUAB na UFAL, Universidade Federal de Ala- ção entre os alunos e seus professores, engoas. Essa pesquisa foi elaborada por Luís tre alunos e alunos, além das facilidades
Paulo Leopoldo Mercado e Maria Auxiliado- de navegação pelo Moodle para se realizar
ra Silva Freitas, entre os anos 2007 a 2009. pesquisas, assistir vídeoaulas, acesse a secretaria virtual, entre outros benefícios.
Como mostram os Referenciais, foi feita
uma abordagem junto aos acadêmicos da
EaD na UFAL entre 2007 e 2009, através de
questionário online e critérios que relacionam
os cursos com os materiais didáticos impressos e a sua elaboração, concepção e edição,
por ser uma parte na qual professores conteudistas apresentavam maiores dificuldades:

O resultado da avaliação foi usado como
forma de apoio e subsídio aos professores,
tutores e coordenadores, para os materiais
já disponibilizados nos cursos e aqueles que
ainda seriam elaborados. Segundo os autores,
as etapas da pesquisa foram: elaboração de
instrumento de avaliação qualitativa dos maO material didático ocupa um espaço im- teriais didáticos construídos pelos professoportante na proposta de efetivação da EAD.
res autores dos cursos; aplicação de questionário online; análise e revisão dos materiais
didáticos existentes nos cursos de graduação à distância da UAB/UFAL.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A finalidade deste trabalho foi realizar um estudo sobre como fazer a produção de materiais didáticos para a modalidade EaD. Ainda, buscar os elementos atuantes no processo de produção
entre eles, os sistemas de EaD, as equipes, a tecnologia e a gestão dos processos.
A produção do Material Didático Impresso (MDI) é parte de uma proposta de ensino que facilitará a construção de conhecimento por parte dos alunos. É necessário e imprescindível para
sua elaboração o trabalho em equipe - autor, designer instrucional, diagramador, entre outros.
Segundo Mallmann (2006), a mediação pedagógica nos materiais da educação online envolve
situações comunicativas entre as pessoas reunidas em torno dos saberes, no processo de ensinar e aprender.
Portanto, para que sejam produzidos bons materiais didáticos para EaD é importante que no
processo de elaboração se atenda às diretivas dos Referenciais de Qualidade para Educação
Superior a Distância apresentados pelo Ministério da Educação.
Cabe aos responsáveis e a equipe multidisciplinar pela concepção e produção dos materiais
didáticos “cuidar” para que o design instrucional considere as especificidades das diferentes mídias adotadas no projeto do curso, favorecendo e colaborando para o desencadeamento de um
sistema de avaliação prévia de todos os materiais, orientações e recursos tecnológicos a serem
utilizados no curso. Sendo assim, é possível identificar com certa antecedência as necessidades
de ajustes, visando ao seu aperfeiçoamento e reconstrução.
É aconselhável ao professor autor (conteudista) e tutor, uma formação contínua para refletirem
sobre os aportes teórico-conceituais de um curso online, incluindo estratégias metodológicas
que sejam adequadas ao design educacional na educação online.
Outras questões que devem ser observadas estão relacionadas à definição das mídias e das
estratégias utilizadas na composição do material didático, considerando os diversos fatores,
como o tipo de conteúdo abordado, sua profundidade e extensão, o público-alvo, os recursos
tecnológicos disponíveis, tanto para produção e emissão quanto para a recepção do curso (VICTORINO; HAGUENAUER, 2008).
A participação de todos os membros da instituição é de grande importância no desenvolvimento de métodos, para atingir os objetivos com o estudo do material didático para Ead e o
desempenho dos alunos do curso de Ensino a Distância, segundo a metodologia de avaliação
contínua ou formativa, serão utilizados como estratégias de desenvolvimento.
Os resultados da pesquisa sugerem subsídios aos coordenadores, professores e tutores sobre os materiais existentes e aqueles que devem ser
construídos na oferta de cursos online, conforme proposta que se pauta
nos princípios da dialogicidade e da interatividade.
Por fim, é importante ressaltar que a avaliação desse material considere a acolhida que teve pelos alunos e os conhecimentos que
propiciou quando de sua aplicação, sendo considerados nessa categoria da avaliação aspectos científicos, culturais, éticos e estéticos,
didático-pedagógicos, motivacionais, bem como sua capacidade dialógica e de comunicação.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA O
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este estudo busca refletir sobre a importância do lúdico para o desenvolvimento
aprendizagem das crianças na Educação Infantil, e tem como objetivo geral pesquisar a importância do lúdico em sala de aula, analisando as propostas oferecidas nas instituições de
Educação Infantil do Município de São Paulo, revelando sua concepção de Infância e Educação. Foram estabelecidas relações entre os pensamentos dos autores e documentos pedagógicos que orientam a Educação Infantil no Município de São Paulo quanto à importância do
lúdico. Considerando-se a infância como uma das fases na qual a criança está começando a
desenvolver suas habilidades e potencialidades, torna-se importante proporcionar-lhes momentos prazerosos e educativos, envolvendo brincadeiras, jogos, brinquedos, o lúdico e o
faz-de-conta, para que ela se sinta livre e possa usar sua imaginação. Para realizar tal reflexão,
a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com aporte
teórico baseado em Vygotsky (1991), Wajskop (1995) e Barros (2009). A partir do referencial
teórico utilizado na pesquisa bibliográfica, percebeu-se a grande relevância de atividades lúdicas dentro da sala de aula, no âmbito da Educação Infantil, visto que as mesmas potencializam e auxiliam no desenvolvimento das crianças, nos diferentes aspectos (cognitivo, físico,
psicológico, motor e social). É possível dizer que o lúdico é uma ferramenta pedagógica que
os professores podem utilizar em sala de aula como técnicas metodológicas na aprendizagem,
visto que por meio do lúdico, os alunos poderão aprender de forma mais prazerosa, concreta
e, consequentemente, mais significativa, culminando em uma educação de qualidade.
Palavras-chave: Educação Infantil; Lúdico; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Q

uando refletimos sobre a Educação Infantil frente à sociedade atual, nos deparamos com a questão de seu papel frente à mesma e a sua importância enquanto instituição, ainda mais se considerarmos o tempo que as crianças permanecem
diariamente nas instituições de Educação Infantil da rede municipal de ensino de São Paulo.
Diante de tal contexto, é preciso que nos conscientizemos, enquanto educadores, da relação
e da importância do lúdico para o desenvolvimento e aprendizagem na Educação Infantil, pois
pode beneficiar o processo de ensino-aprendizagem de forma prazerosa, convidando a criança a realmente participar de um processo de construção significativa de sua aprendizagem.
Podemos considerar que o lúdico é uma ferramenta pedagógica que os professores podem utilizar em sala de aula como técnicas metodológicas na aprendizagem, visto que
a ludicidade proporciona às crianças a aprendizagem de forma mais prazerosa, concreta e, consequentemente, mais significativa, culminando em uma educação de qualidade.
A partir desta premissa, surgiu o interesse de realizar o presente estudo, a fim de observar as propostas oferecidas nas instituições de Educação Infantil do Município de São
Paulo, estabelecendo relações quanto à importância do lúdico, à teoria e prática observada por meio das leituras realizadas, levando em consideração os pensamentos dos autores, além de documentos pedagógicos que orientam a Educação Infantil nesta cidade.
Assim, são abordados alguns documentos norteadores para a prática do educador na Educação Infantil do município de São Paulo, revelando seus olhares, perspectivas e expectativas de
aprendizagem no que se refere à importância do lúdico no cotidiano escolar nesta faixa etária.
O objetivo desta pesquisa é observar a importância do lúdico para o desenvolvimento da criança
na Educação Infantil, do ponto de vista de vários teóricos e estudiosos sobre o assunto, revelando suas concepções e contribuições sobre o tema, além de motivos pelos quais os educadores
podem e devem privilegiar o trabalho com as brincadeiras, brinquedos e jogos nesta faixa etária.
Também refletimos sobre o lúdico e as práticas pedagógicas na Educação Infantil, no
que diz respeito às diretrizes que regem esta modalidade de ensino e a importância do lúdico para o trabalho com a faixa etária, no sentido da busca por uma educação de qualidade, proporcionando uma aprendizagem significativa e prazerosa por meio da brincadeira.
A partir do estudo, pode-se observar a necessidade de o professor ter clareza de seu papel de
mediador na brincadeira, além de procurar ampliar o repertório de brincadeiras para oferecer às
crianças, percebendo que pode utilizar o lúdico como recurso pedagógico, intencional à aprendizagem, ou não, apenas como fonte de prazer à turma, dependendo do objetivo, já que existe a brincadeira com regras, também conhecida como jogo e a brincadeira livre, iniciada e criada pelo próprio
grupo de crianças, que poderá escolher como, quando e com o que brincar; sempre lembrando dos
benefícios do lúdico, independentemente da intenção do professor em determinada brincadeira.
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Dessa forma, na Educação Infantil as crianças
têm direito ao lúdico, à imaginação, à criação,
ao acolhimento, à curiosidade, à brincadeira, à
democracia, à proteção, à saúde, à liberdade,
à confiança, ao respeito, à dignidade, à convivência e à interação com seus pares para a
produção de culturas infantis e com os adultos,
quando o cuidar e o educar são dimensões
Atuando como professora em uma Escola
presentes e indissociáveis em todos os moMunicipal de Educação Infantil no município de
mentos do cotidiano das unidades educacioSão Paulo, observo a necessidade da brincanais (FARIA, 2003).
deira e do lúdico para o desenvolvimento infantil desde a mais tenra idade, pois embora o
Segundo o autor (2003), é importante tambrincar seja um ato natural na infância, vemos
bém levar em consideração a organização do
que o lúdico possui um caráter intencional, que
tempo e dos espaços nas Unidades Escolares,
permite uma aprendizagem prazerosa por meio
que deve privilegiar as relações entre as crianda brincadeira, facilitando até a socialização e
ças com a mesma idade e também de faixas
integração das crianças entre si.
etárias diferentes, suas escolhas e autonomia,
a acessibilidade aos materiais, o deslocamento
Neste sentido, o objetivo do presente estudo
pelas salas e outras dependências da instituié o de analisar os pontos positivos do lúdico
ção e fora dela.
na aprendizagem na Educação Infantil, quais
são seus benefícios e vantagens e como poAssim, um grande desafio para a Rede Mudemos aplicá-lo de forma a melhorar a partinicipal configura-se em fazer das Unidades de
cipação e interesse da criança nas atividades
Educação Infantil aquele oásis citado inicialpropostas, auxiliando no processo de ensinomente: um local para ser criança; para se vi-aprendizagem.
ver a infância; onde se brinca; onde as falas,
expressões e choros são considerados; onde
Encontramos, na Prefeitura do Município de
se corre; se pinta; se dança; se canta; se fotoSão Paulo, vários documentos que focam o
grafa; se desenha; se cozinha; se escreve; se
olhar para essa perspectiva da importância
lê; na relação com o espaço/tempo/materiais,
do lúdico na Educação Infantil. Dentre eles,
com os adultos e especialmente com outras
podemos citar a Orientação Normativa nº 01,
crianças e bebês. Isto pode ser possível por
de 02 de dezembro de 2013 - “Avaliação na
meio do lúdico, da brincadeira, da participação
Educação Infantil: aprimorando os olhares”,
prazerosa da criança em propostas significatidocumento que preconiza definir procedimenvas mediadas pelo educador.
tos comuns para que as Unidades Educacionais de Educação Infantil realizam a avaliação
O jogo, as brincadeiras infantis, os conhecido desenvolvimento das crianças e sintetizam
mentos do cotidiano, as práticas socioculturais,
esse processo em documentação específica
pressupõem um rico arcabouço de aprendizaque permita verificar a sua trajetória educaciogens sociais que permitem as crianças tempos
nal nessa etapa de educação; cuja concepção
e espaços para ressignificação e construção
de Educação Infantil consiste em:
das culturas infantis.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO
PARA O DESENVOLVIMENTO E
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL SOB A ÓTICA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE SÃO PAULO

[...] um oásis, um lugar onde se torna criança, onde
não se trabalha, onde se pode crescer, sem deixar de
ser criança, onde se descobre (e se conhece) o mundo
por meio do brincar, das relações mais variadas com o
ambiente, com os objetos e as pessoas, principalmente
entre elas: as crianças (FARIA, 2003).

O documento “Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e Orientações
Didáticas para Educação Infantil”, faz referência ao papel da escola como instituição social
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e como local onde a criança pequena passa
grande parte de seu tempo, e segundo o mesmo, é preciso que o educador possibilita à
criança experiências nas quais possa brincar e
imaginar, ou seja, utilizando o lúdico.

Sempre que as crianças mostram interesse
em brincar somente entre elas, o professor tem
uma excelente oportunidade para observar e
registrar como elas se organizam no grupo,
suas competências na brincadeira, ou mesmo
para observar uma criança que esteja lhe chaSegundo o documento, Estudos feitos na An- mando a atenção.
tropologia, Sociologia, Psicologia, Linguística e
outras áreas do conhecimento têm apontado
Jogos partilhados podem ser observados
que brincar é o principal modo de expressão mesmo em bebês, quando observam e imitam
da infância, a ferramenta por excelência para os movimentos dos parceiros mais experientes
a criança aprender a viver, revolucionar seu utilizando gestos corporais e vocais, e também
desenvolvimento e criar cultura. A criança teria quando interagem com parceiros da mesma
na brincadeira que faz com outra criança, ou idade. Desde cedo os bebês apreciam brincar
sozinha, oportunidade para usar seus recursos de esconde-esconde com suas mães, ou com
para explorar o mundo, ampliar sua percep- as pessoas que lhes cuidam e com quem estação sobre ele e sobre si mesma, organizar seu belecem um vínculo afetivo.
pensamento e trabalhar seus afetos, sua capacidade de ter iniciativa e ser sensível a cada
Esta atividade interativa lhes possibilita assituação. Em especial o brincar de faz-de-conta sumir diferentes posições nos jogos em que
é apontado por diferentes pesquisadores como participam (como a de quem procura alguém e
ligado à promoção da capacidade de imaginar a de quem é procurado, por exemplo) em uma
e criar pela criança.
atividade voltada a garantir prazer ao bebê e a
seu parceiro.
Brincar é uma atividade aprendida na cultura
que possibilita que as crianças se constituam
Os modos de brincar com o outro se transforcomo sujeitos em um ambiente em contínua mam conforme o parceiro e a situação, modifimudança, onde ocorre constante recriação de cando-se com a idade e a experiência de vida.
significados, condição para a construção por O controle do próprio corpo e de seus movielas de uma cultura de pares, conjunto relativa- mentos e expressões no manuseio de objetos,
mente estável de rotinas, artefatos, valores e in- na exploração das salas, na tomada de um obteresses que as crianças produzem e partilham jeto ou sua entrega para um parceiro, parece
na interação com companheiros de idade.
motivar os bebês em suas brincadeiras iniciais.
Ao brincar com eles, as crianças produzem
ações em contextos sócio-histórico-culturais
concretos que assegurem a seus integrantes,
não só um conhecimento comum, mas a segurança de pertencer a um grupo e partilhar da
identidade que o mesmo confere a seus membros. Garantir um espaço de brincar no CEI,
creche ou EMEI deve assegurar a educação
numa perspectiva criadora, em que a brincadeira possibilite o estabelecimento de formas
de relação com o outro, de apropriação e produção de cultura, do exercício da decisão e da
criação.

Logo a brincadeira das crianças pequenas
orienta-se para imitar os colegas, repetir seus
gestos e vocalizações, o que lhes exige observação atenta e ajuste corporal e vocal. Essa atividade se amplia e as crianças se voltam para
outras formas de brincar.
As brincadeiras tradicionais transmitidas de
geração em geração são muito apreciadas pelas crianças e constituem importante herança
cultural. Algumas brincadeiras das quais as
crianças gostavam de participar antigamente
continuam presentes ainda hoje: esconde-esconde, cabra-cega, jogos com pião, fantoche,
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balanço, boneca, pula-sela, amarelinha, jogos
com bola, corda, gincana, jogos de pontaria
ou de precisão, jogos de adivinhação, brincadeiras de outras tradições culturais, etc. Seu
caráter previsível possibilita que seus enredos
sejam desempenhados com razoável precisão
por pessoas de diferentes idades.

das por representações sociais sobre determinados eventos.
O jogo de faz-de-conta desenvolve-se a partir das atitudes e desejos dos “jogadores” que
usam certos objetos na definição de uma situação onde há determinadas regras. Conforme
têm maior experiência de criação de situações
imaginadas, as crianças passam a ter maior
controle sobre a história que vai sendo criada, podendo planejá- la, distribuir com maior
facilidade os papéis que a compõem, construir
cenários para neles brincar.

Nas brincadeiras de faz-de-conta, muitas vezes chamadas de jogos dramáticos, as crianças aprendem a reproduzir com mais detalhes
gestos e as 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 linTais aquisições tornam a brincadeira não só
guagens: corporal, musical, verbal.
mais complexa, mas muito mais prazerosa,
pois ampliam o controle da criança sobre a
Ainda de acordo com as “Orientações Cur- produção do enredo e consolidam a dimensão
riculares: Expectativas de Aprendizagens e da fantasia que ela está desenvolvendo.
Orientações Didáticas para Educação Infantil”,
o faz-de-conta é marcado por um diálogo que a
Com o seu desenvolvimento, a criança passa
criança estabelece com seus parceiros e mes- a apreciar jogos de regras, nas quais criam formo com bonecos. Ele requer constante nego- mas de alcançar um determinado objetivo obeciação de significados e de regras que regem decendo a limitações colocadas pelas normas
uma situação conforme as crianças assumem acordadas pelos jovens jogadores. Aprender a
papéis, o que faz com que o desenrolar do en- explicar as regras de uma brincadeira para ouredo construído pelas interações das crianças tra criança pode ampliar a compreensão que
seja sempre imprevisível. Com isso a brincadei- a própria criança que explica tem do seu comra cria novidades.
portamento na atividade (ORIENTAÇÕES CURRICULARES: Expectativas de Aprendizagens e
Por meio do brincar de faz-de-conta, as crian- Orientações Didáticas para Educação Infantil,
ças buscam superar contradições, motivadas 2007).
pela possibilidade de lidar com o acaso, com
a regra e a ficção, e pelo desejo de expressar
Conforme este documento oficial (2007), amuma visão própria do real, embora por ele mar- pliar seu domínio em relação à estrutura básica
cada. Na linguagem criada no jogo simbólico, de um jogo de faz-de-conta, ou de uma brincadentro de uma atmosfera “como se fosse as- deira tradicional ou de um jogo de regras simsim ou assado”, a criança recombina elemen- ples, as crianças podem sugerir modificações
tos perceptuais, cognitivos e emocionais, cria nos personagens, enredo ou regras de uma
novos papéis para si e reorganiza cenas am- brincadeira. As crianças podem ainda construir
bientais, criando espaço para a fantasia.
brinquedos e cenários para suas brincadeiras,
ajudadas pelos recursos que o professor lhes
Ao brincar de faz-de-conta, as crianças, ao proporciona: materiais, sugestões, realização
mesmo tempo em que desenvolvem importan- das ações mais difíceis, dentre outros (ORIENtes habilidades, elas trabalham alguns valores TAÇÕES CURRICULARES, 2007).
de sua comunidade, examinam aspectos da
vida cotidiana, apreendem os matizes emocionais de diferentes personagens, são captura-
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Desafiadas pelas situações novas ou incongruentes construídas nas diferentes formas de
brincadeiras, as crianças exploram encaminhamentos inovadores que têm que ser disputados e negociados com diferentes parceiros, e
passam a fazer parte da cultura daquele grupo
infantil. Elas também são espaços de poder
que as crianças ocupam para exercer o controle não só sobre si mesmas, mas para se
diferenciar e confrontar os adultos e a cultura
do mundo adulto.Cabe, portanto, ao educador oferecer atividades em que o lúdico seja
o meio pelo qual se quer alcançar a aprendizagem, como um recurso disponível que pode
torná-la possível e mais prazerosa e significativa (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2007).
Todas as formas de brincadeira aprendidas
pelas crianças são enriquecidas com o trabalho feito no conjunto das experiências por elas
vividas nas outras dimensões, como: a linguagem verbal e a contagem de histórias, a dimensão das linguagens artísticas e também
dos saberes que a criança vai construindo enquanto pensa o mundo social e o da natureza,
e a dimensão do conhecimento de medidas,
proporções, quantidades. 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
(ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2007).
Segundo essas orientações (2007), é preciso apoiar o desenvolvimento da criatividade
das crianças no brincar, o professor necessita:
ter em mente que, para a criança envolver-se
em brincadeiras, ela necessita sentir-se emocionalmente bem no espaço que ocupa e na
relação com os adultos e as outras crianças
presentes, e precisa querer brincar; lembrar
que a criança brinca no seu dia-a-dia, não apenas nos minutos destinados ao parque, o que
vai exigir um planejamento do conjunto das atividades das crianças que considere o caráter
essencialmente lúdico das vivências infantis.

Assim, nesta concepção, ser um observador
atento e sensível da brincadeira voltado para
acompanhar a riqueza das interações infantis
que aí ocorrem; organizar oportunidades para
a realização de brincadeiras diversificadas segundo os interesses de diferentes grupos, deixando as crianças circularem pelos ambientes
e envolverem-se em diferentes tipos de jogos;
conhecer os jogos e brincadeiras infantis (seus
temas, materiais, personagens, etc.); estimular
as crianças a assumir personagens na brincadeira de faz-de-conta; garantir oportunidade
para a criança brincar isoladamente e em grupos, com parceiros da mesma idade e de idades diferentes (não apenas os da sua própria
turma), de forma livre ou mediada pelo professor; incentivar a autonomia das crianças na
organização de materiais e na criação de cenários, enredos e papéis para brincar; disponibilizar objetos, indumentárias e outros elementos que apoiem as crianças a imitar situações
da vida cotidiana, a assumir determinados papéis, ou a reproduzir as ações do personagem
de uma história lida pelo professor em outra
situação; ajudar as crianças na superação dos
conflitos desencadeados em suas brincadeiras; criar condições para que as brincadeiras
possam ocorrer no interior do prédio, em sua
parte externa, ou no campinho gramado ou
praça, vizinhos ao CEI, creche ou EMEI; apoiar
a ampliação do repertório de brincadeiras e a
diversidade de possibilidade de brincar das
crianças.
Percebe-se que, além do “faz-de-conta: jogos de regras, brincadeiras cantadas, jogos de
tabuleiro, entre outros”; incentivar as crianças
a tomar as brincadeiras vividas como assunto tanto nas rodas de conversa quanto nas situações comunicativas informais envolvendo
professores e crianças; ajudar as crianças a
organizar os espaços e os objetos que estruturam o enredo, o cenário e os papéis adotados
no faz-de-conta; cuidar para que as regras propostas pelo grupo para um determinado jogo
sejam mantidas, e assumir o papel de juiz em
um jogo de regra, ou em um jogo esportivo;
assumir um papel em um faz-de-conta conside530
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rando as situações criadas pelas crianças tan- todos os tipos de brincadeiras, podendo ser
to em relação aos temas, personagens, clima de faz-de-conta, tradicional ou outra atividade
emocional etc., e as regras, materiais utiliza- lúdica. Para ele:
dos, organização do espaço, formas de cada
criança desempenhar certos papéis (BARROS,
2009).
Os materiais disponíveis para a brincadeira
devem: ser bastante diversificados e flexíveis
– brinquedos (convencionais, industrializados
e artesanais) e materiais não estruturados (papelão, tecidos, pneus e outros materiais reaproveitáveis), favorecendo as invenções infantis;
incluir fantasias e adereços que possibilitem
às crianças viverem diferentes papéis; contar
com a presença de objetos da própria cultura,
incluindo diferentes portadores de textos, que
podem alimentar variados enredos (BARROS,
2009).

Uma criança não se comporta de forma puramente simbólica no brinquedo;
ao invés disso, ela quer e realiza seus
desejos, permitindo que as categorias
básicas da realidade passem por meio
de sua experiência. A criança, ao querer, realizar seus desejos. Ao pensar, ela
age. As ações internas e externas são
inseparáveis; a imaginação, a interpretação e a vontade são processos internos
conduzidos pela ação externa (VYGOTSKY, 1991, p. 78).

O LÚDICO E O DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com VYGOTSKY (1991, p. 23), a
brincadeira é entendida como atividade social
Sabemos que existe um grande número de
da criança, cuja natureza e origem específicas
são elementos essenciais para a construção brincadeiras, brinquedos e jogos nas diversas
de sua personalidade e compreensão da reali- culturas, podendo variar de acordo com a região, e por meio destas, as crianças aprendem
dade na qual se insere.
a colaborar umas com as outras, respeitando
O lúdico, as brincadeiras, jogos e brinquedos as regras impostas, desenvolvendo e exploranna Educação Infantil são essenciais para o de- do as capacidades físicas, as emoções, sentisenvolvimento das crianças, pois são ativida- mentos e afetos. Segundo Vygotsky (1991, p.
des primárias, as quais trazem benefícios nos 81), “a essência do brinquedo é a criação de
aspectos físico, intelectual e social. Brincando, uma nova relação entre o campo do significado
a criança desenvolve a identidade e a autono- e o campo da percepção visual, ou seja, entre
mia, assim como a capacidade de socializa- situações no pensamento e situações reais”.
As palavras brinquedo e lúdico são colocação, por meio da interação e experiências de
das lado a lado, e nesse momento começam
regras perante a sociedade.
as reflexões para identificar quais as ligações
Valorizar o lúdico durante os processos de delas com a vida das crianças. Vários autores
ensino significa considerá-lo na perspectiva das acreditam que o brinquedo e a atividade lúdica
crianças, sendo vivido na sala de aula como são essenciais para a educação inicial, valorialgo espontâneo, permitindo-lhes sonhar, fan- zam os blocos de construção, a utilização de
tasiar, realizar desejos e viver como crianças histórias, fábulas e o contato das crianças com
de verdade. Vygotsky (1991, p. 25) diz que a natureza. Assim como os jogos sensoriais,
a brincadeira apresenta três características: a de linguagem e matemáticos, o material douraimitação, a regra e a imaginação, presentes em do, entre outros.
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O brincar contribui para o processo de formação da subjetividade do indivíduo, considerando que somos formados por nossas experiências sociais, pelo contato com os objetos da
cultura, durante nossa história de vida (BARROS, 2009, p.100). É importante salientar que
o brincar deve surgir do referencial das próprias crianças, da iniciativa delas, sendo que
“o próprio processo de brincar já possibilita a
construção do conhecimento sobre o mundo,
oportunizando leituras sobre ele” (BARROS,
2009, p.182).

de representação, envolvendo a aquisição da
leitura e escrita, visando à formação dos aspectos motor, cognitivo, físico e psicológicos
das crianças.
Assim, ao se observar o comportamento de
uma criança jogando/brincando, pode-se perceber o quanto ela desenvolve sua capacidade
de resolver os mais variados problemas, sem
tirar o seu sentido lúdico. É importante mencionar também que o brinquedo, enquanto uma
técnica lúdica a ser utilizada na prática pedagógica da Educação Infantil, supõe uma relação íntima com a criança e a indeterminação
de regras para sua utilização. A esse respeito,
Vygotsky (1998, p. 38) “o brinquedo estimula
a representação, a expressão de imagens que
evocam aspectos da realidade”.

As crianças que participam dos momentos
lúdicos desenvolvem-se de maneira mais espontânea e ativa perante a sociedade na qual
estão inseridas. Na visão de Vygotsky (1991,
p. 89), os brinquedos didáticos e os jogos de
faz-de-conta auxiliam no desenvolvimento dos
movimentos finos e amplos do corpo, bem
Wajskop (1995, p.25) afirma que “o brincar é
como levam a criança a vivenciar diversas fun- uma atividade humana na qual as crianças são
ções intelectuais (velocidade, equilíbrio, cálcu- introduzidas constituindo-se em um modo de
lo), além do trabalho em grupo, cooperativo.
assimilar e recriar a experiência sociocultural
dos adultos”.
Nesse sentido, o lúdico vem ganhando atenção no meio acadêmico pela crescente quanCom isso, os educadores, enquanto mediatidade de contribuições para a sua conceitua- dores do conhecimento, devem oportunizar o
ção e reflexão, mas poucos têm constatado, crescimento da criança de acordo com seu
sua aplicação e sistematização enquanto ferra- nível de desenvolvimento, oferecendo um ammenta pedagógica, visto que, por meio das ati- biente de qualidade que estimule as interações
vidades lúdicas, as crianças adquirem marcos sociais, um ambiente enriquecedor de imagireferenciais significativos que lhes permitem nação, onde a criança possa atuar de forma
conhecer a si mesmas, descobrir o mundo dos autônoma e ativa, fazendo com que venha a
objetos e o mundo dos outros, experimentando construir o seu próprio processo de aprenditambém, situações de aventura, ação e explo- zagem.
ração, como características impostergáveis da
infância.
Além disso, as brincadeiras e os jogos são
indispensáveis para que haja uma aprendizaAssim, Wajskop (1995, p. 13) destaca que gem com divertimentos, que proporcione pracom o jogo, as crianças fixam convicções de zer no ato de aprender e que facilite as práticas
justiça, solidariedade e liberdade. São resolvi- pedagógicas em sala de aula. É importante
das situações problemáticas, adaptando-se de ressaltar que o professor deve desenvolver atiforma ativa a sociedade em que vivem.Sendo vidades lúdicas na sala de aula não como meassim, trabalhar com o lúdico é importante na ras brincadeiras, mas como uma possibilidade
construção do conhecimento na Educação In- de promoção do ensino aprendizagem, tamfantil, uma vez que auxilia no desenvolvimento bém como uma atividade de entretenimento,
da imaginação, do raciocínio, da criatividade. sem relação obrigatória com a aprendizagem
Da mesma forma, na construção do sistema significativa para o aluno.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi de
base 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 Vygotsky (1991), Wajskop (1995) e Barros
(2009). Também foram estabelecidas relações
entre os pensamentos dos autores e documentos pedagógicos que orientam a Educação Infantil no Município de São Paulo quanto à importância do lúdico.

O lúdico possibilita o estudo da relação da
criança com o mundo externo, integrando estudos específicos sobre a importância do lúdico
na formação da personalidade. Por meio da atividade lúdica e do jogo, a criança forma conceitos, seleciona ideias, estabelece relações
lógicas, integra percepções, faz estimativas
compatíveis com o crescimento físico e desenvolvimento e, por meio dele vai se socializando
com as demais crianças. Cabe ressaltar que é
fundamental a reflexão sobre a prática docente
no dia-a-dia das instituições de ensino de Educação Infantil, a fim de modificá-la, no que se
refere ao lúdico no cotidiano das mesmas.

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, tornando claro que o lúdico é um fator
positivo na construção do conhecimento das
crianças durante a infância, desenvolvendo nelas a imaginação, raciocínio, criatividade e espontaneidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante as leituras realizadas no presente estudo, com o aporte bibliográfico sobre o tema e
relacionando o mesmo com a prática pedagógica na Educação Infantil, podemos verificar que
o lúdico tem sido uma constante preocupação nos documentos norteadores do processo de
ensino-aprendizagem preparados pela Secretaria Municipal de Educação do Município de São
Paulo, que consistia em um dos objetos de estudo deste trabalho.
Foi possível observar que, para vários estudiosos sobre lúdico para o desenvolvimento e a
aprendizagem na Educação Infantil, seus benefícios são muitos, tendo o mesmo como fator positivo na construção do conhecimento das crianças durante a infância, desenvolvendo nelas a imaginação, raciocínio, criatividade e espontaneidade na construção do sistema de representação
(leitura e escrita). Assim, o lúdico possibilita o estudo da relação da criança com o mundo externo, integrando estudos específicos sobre a importância do lúdico na formação da personalidade.
Percebe-se, portanto, o lúdico como essencial para o desenvolvimento das crianças, em todos
os aspectos, pois as atividades lúdicas são consideradas como um espaço positivo à promoção
do aprender, sendo mais atraentes para as crianças.
Vale ressaltar que a inclusão da ludicidade no planejamento escolar e nas atividades desenvolvidas na sala de aula, acarreta a propagação de uma educação flexível direcionada para a qualidade e a significação de todo o processo educativo, norteando aspectos e características que
serão a chave principal para o aprendizado do educando e sua inserção no meio social do qual
faz parte. Essa inclusão visa, portanto, a flexibilização e dinamização das atividades realizadas
ao longo de toda a prática docente, oportunizando a eficácia e significação da aprendizagem.
A partir da pesquisa bibliográfica, vemos que a criança aprende enquanto brinca. De alguma
forma a brincadeira se faz presente e acrescenta elementos indispensáveis ao relacionamento
com outras pessoas. Assim, a criança estabelece com os jogos e as brincadeiras uma relação
natural e consegue extravasar suas tristezas e alegrias, angústias, entusiasmos, passividades
e agressividades, é por meio da brincadeira que a criança se envolve no jogo e partilha com o
outro, se conhece e conhece o outro.
Além da interação, a brincadeira, o brinquedo e o jogo proporcionam, são fundamentais como
mecanismo para desenvolver a memória, a linguagem, a atenção, a percepção, a criatividade e
habilidade para melhor desenvolver a aprendizagem. Brincando e jogando a criança terá oportunidade de desenvolver capacidades indispensáveis a sua futura atuação profissional, tais como
atenção, afetividade, o hábito de concentrar-se, dentre outras habilidades. Nessa perspectiva,
as brincadeiras, os brinquedos e os jogos vêm contribuir significativamente para o importante
desenvolvimento das estruturas psicológicas e cognitivas do aluno.
Por meio das atividades lúdicas desenvolvem-se várias habilidades, explorando e refletindo
sobre a realidade, a cultura na qual se vive, incorporando e, ao mesmo tempo, questionando
regras e papéis sociais. Pode-se dizer que as atividades lúdicas ultrapassam a realidade, transformando-a de acordo com a imaginação da criança. A incorporação de brincadeiras, jogos e
brinquedos na prática pedagógica, podem desenvolver diferentes atividades
que
contribuem para inúmeras aprendizagens e para a ampliação da rede
de significados construtivos para o educando, também funciona como
exercícios necessários e úteis à vida. Brincadeiras e jogos são elementos indispensáveis para que haja uma aprendizagem com divertimento, que proporciona prazer no ato de aprender, e que facilite as
práticas pedagógicas em sala de aula.
Assim, podemos observar que o aspecto lúdico voltado para as
crianças facilita a aprendizagem e o desenvolvimento integral nos
aspectos físico, social, cultural, afetivo e cognitivo.
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O ATO DE ENSINAR LHE FAZ CRÍTICO

RESUMO: A história da educação no Brasil tem início em 1549 com os padres jesuítas, que
fundaram algumas escolas, uma rede de colégios reconhecidos por sua qualidade, chegando
a oferecer estudos paralelos ao nível superior. Atualmente, muitas mudanças ocorreram na
educação, porém a mesma continua a ter características de exclusão social, visto que ainda há
uma enorme diferença social, onde a classe dominante recebe uma educação para a formação
do cidadão num todo e a classe menos favorecida uma educação para manter a situação de
subordinação. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, pois esses que fazeres se
encontram um no corpo do outro, portanto, o ensino contínuo buscando, procurando, pois,
ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar,
constatando, intervenho intervindo, educo e me educo, portanto, pesquiso para conhecer e o
que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.

Palavras-chave: Ensinar; Alfabetizar; Aprender; Educação.
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INTRODUÇÃO

E

ducador Social é o nome dado ao agente, profissional militante, que trabalha com pessoas participantes de programas e projetos sociais, e a consciência desta prática, que é
dinâmica, produz um conhecimento que vai legitimando e reformulando as formulações
teóricas da Educação Social, compondo sua especificidade e sua própria identidade.
Embora, a educação social faça uma experiência em deixar-nos abordar em nós próprios pelo
que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso, pois, podemos ser assim transformados
por tais experiências, de um dia para outro ou no transcurso do tempo.
O ser humano é um ser que dá significado às coisas do mundo e deriva significado delas,
ou seja, para nós, as coisas do mundo se experimentam significativamente. A experiência relaciona-se à capacidade dos seres humanos para dotar de significado e sentido o relato de suas
próprias vivências. Neste sentido entende que, se a experiência é o que nos acontece, e se o
sujeito da experiência é um território de passagem, então a experiência é uma paixão.
Logo, permanece ao professor o desafio de tornar as práticas educativas mais condizentes
com a realidade, mais humanas e, com teorias capazes de abranger o indivíduo como um todo,
promovendo o conhecimento e a educação.
Diante dos fatos, entende-se que a aprendizagem é um fenômeno extremamente complexo,
envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicossociais e culturais.
E o ensino só tem sentido quando implica na aprendizagem, por isso é necessário conhecer
como o professor ensina e entender como o aluno aprende, só assim o processo ensino aprendizagem poderá acontecer e o aluno conseguirá aprender a pensar, a sentir e a agir.
É preciso entender que a sala de aula é um espaço privilegiado de negociações e de produção
de novos sentidos e significados a respeito, principalmente, dos diferentes conceitos escolares,
ou seja, espera-se de um professor que o mesmo saiba, conduzir o seu grupo de alunos, buscando compreensão e uma negociação entre os alunos, pois o professor, precisa negociar os
diferentes processos de significação que envolvem as situações de aprendizagem que efetuou
em seu planejamento.
O professor nesse papel de mediador, é fundamental nas atribuições de suas ideias, com suas
abordagens histórico-cultural. Portanto, com relação ao objetivo deste trabalho, o texto dissertado é para analisar, discutir e identificar entre ação docente e mediação, de modo a caracterizar
aquilo a que corresponde, segundo nossa ótica, o trabalho desenvolvido pelo professor, tendo
como foco o conceito de ensinar, fazer pensar, ter um cidadão mais crítico, ter ética.
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O ATO DE ENSINAR, LHE FAZ CRÍTICO
EXIGE PESQUISA DIÁRIA
Segundo Freire (1996), “pensar certo, em
termos críticos, é uma exigência que os momentos do ciclo gnosiológico vão pondo à
curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade
para o que venho chamando “curiosidade epistemológica”” (FREIRE, 1996, p. 14). Assim, a
curiosidade ingênua, de que resulta indiscutivelmente certo saber, não importa que metodicamente faltasse o rigor é a que caracteriza o
senso comum.
O saber de pura experiência feito o pensar
certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo
de sua necessária superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da educadora
com a consciência crítica do educando cuja
promoção da ingenuidade não se faz automaticamente:

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever
de não só respeitar os saberes com que os alunos sobretudo os das classes populares, chega
a ela saberes socialmente construídos na prática
comunitária, mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos
a razão de ser de alguns desses saberes em
relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, &
BOCK, 2003, p.42).

Tanto quanto a educação, a investigação que a ela
serve, tem de ser uma operação simpática, no sentido
etimológico da expressão. Isto é, tem de constituir-se
na comunicação, no sentir comum uma realidade que
não pode ser vista mecanicistamente compartimentada, simplisticamente bem “comportada”, mas, na complexidade de seu permanente via a ser (FREIRE, 1982,
p.118).

Não haveria criatividade sem a curiosidade
que nos move e que nos põe pacientemente
impacientes diante do mundo que não fizemos,
acrescentando a ele algo que fazemos. Como
manifestação presente à experiência vital, a
curiosidade humana vem sendo histórica e
socialmente construída e reconstruída. Precisamente porque a promoção da ingenuidade
para a criticidade não se dá automaticamente,
uma das tarefas precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil
(FREIRE, 1987, p.45).
Conforme Freire (1987), anteriormente mencionado acima, a curiosidade na qual podemos
defender posteriormente do excesso de racionalidade de nosso tempo altamente ideologizado. E não vai nesta consideração nenhuma
arrancada falsamente humanista de negação
da tecnologia e da ciência. Segundo o autor,
ao contrário do que se diz é consideração de
quem, de um lado, não diviniza a tecnologia,
mas, de outro, não há diabólica.

É PRECISO TER ÉTICA, PARA
ENSINAR

Conforme a questão de termos ética para ensinar, Freire (1987), faz necessária a promoção
da ingenuidade à criticidade não pode ou não
Porque não aproveitar a experiência que tem deve ser feita a distância de uma rigorosa foros alunos de viver em áreas da cidade des- mação ética ao lado sempre da estética. Decuidadas pelo poder público para discutir, por cência e boniteza de mãos dadas.
exemplo, a poluição dos riachos e dos córrePortanto, é preciso ser ético, para ensinar,
gos e os baixos níveis de bem estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem pois o ensinar e a ética, desperta com relação
à saúde das gentes. Os cientistas e filósofos à possibilidade de enveredar-se no descamisuperam, porém, a ingenuidade da curiosidade nho do puritanismo, a prática educativa tem de
do camponês e se tornam epistemologicamen- ser, em si, um testemunho rigoroso de decência e de pureza.
te curiosos. Segundo Freire (1982):
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Segundo Freire (2000, p. 36-37) “uma crítica
permanente aos desvios fáceis com que somos tentados, as vezes ou quase sempre, a
deixar dificuldades que os caminhos verdadeiros podem nos colocar. Mulheres e homens,
seres histórico-sociais, nos tornamos capazes
de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nós
fizemos seres éticos”.

O PRAZER DE ENSINAR, UM PRAZER
PARA QUEM ENSINA OUTRO PARA
QUEM APRENDE

De acordo com Freire (2000), quando o professor que realmente ensina, quer dizer, que
trabalha os conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo, nega, como falsa, a fórmula farisaica do faça o que mando e não o
que eu faço. Quem pensa certo está cansado
Portanto, educar é substantivamente formar, de saber que as palavras a que falta corporeidivinizar ou viabilizar a tecnologia ou a ciência dade do exemplo pouco ou quase nada valem.
é uma forma altamente negativa e perigosa de Pensar certo é fazer certo.
pensar errado, ou seja, de testemunhar os alunos, às vezes com ares de quem possui a verAinda no pensamento de Freire (2000), a
dade, um rotundo desacerto (FREIRE, 2000, questão de quem pode pensar são os alunos
p. 36-37).
sérios de um professor que, a dois semestres,
De acordo com Freire (1996):

Para isso, pensar certo, pelo contrário, demanda profundidade e não superficialidade
na compreensão e na interpretação dos fatos,
pois supõe a disponibilidade à revisão dos
achados, reconhece não apenas a possibilidade de mudar de opção, de apreciação, mas
o direito de fazê-lo. Mas como não há pensar
certo à margem de princípios éticos, se mudarem é uma possibilidade é um direito, cabe a
quem muda exige o pensar certo que assuma
a mudança operada (FREIRE, 1996, p.33).

falava com quase ardor sobre a necessidade
da luta pela autonomia das classes populares
e, dizem que não mudou, faz discurso pragmático contra os sonhos e prática a transferência
de saber do professor para o aluno? Que dizer
da professora que, de esquerda ontem, defendia a formação da classe trabalhadora e que,
pragmática hoje, se satisfaz, curvada ao fatalismo neoliberal, com o puro treinamento do
operário, insistindo, porém, que é progressista?
Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal que o reduz em lugar de desdizê-lo.
Não é possível ao professor pensar que pensa
certo, mas ao mesmo tempo pergunta ao aluno
se “com quem está falando”. O clima de quem
pensa certo é o de quem busca seriamente
a segurança na argumentação, é o de quem,
discordando do seu oponente não tem por que
contra ele ou contra ela nutrir uma raiva desmedida, bem maior, às vezes, do que a razão
mesma da discordância.
De acordo com o pensamento de Freire
(1997) explica o homem só passou a ensinar
quando descobriu que era capaz de aprender.
Foi desenvolvendo a capacidade de aprender
que ele se descobriu capaz de ensinar. Nessa
perspectiva os professores enquanto ensinam
aprendem e os alunos enquanto aprendem ensinam.
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É próprio do pensar certo a disponibilidade
ao risco, a aceitação do novo que não pode
ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é
apenas o cronológico. O velho que preserva
sua validade ou que encarna uma tradição ou
marca uma presença no tempo continua novo.
Faz parte igualmente do pensar certa a rejeição mais decidida qualquer forma de discriminação. Portanto são ausentes da democracia
se acham os que queimam igrejas de negros
porque, certamente, negros não tem alma. Negros não rezam.
O problema que se coloca para mim é que,
compreendendo como compreendo a natureza
humana, seria uma contradição grosseira não
defender o que venho defendendo. Faz parte
da exigência que a mim mesmo me faço de
pensar certo, pensar como venho pensando
enquanto escrevo este texto.
Neste sentido é que ensinar a pensar não é
uma experiência em que ele o pensar certo é
tomado em si mesmo e dele se faz e que se
vive enquanto dele se fala com a força do testemunho. Pensar certo implica a existência de
sujeitos que pensam mediados por objeto ou
objetos sobre que incide o próprio pensar dos
sujeitos pois isso somente é possível porque a
desumanização, mesmo que um fato concreto
na história, não é, porém, destino dado, mas
resultado de uma ordem injusta que gera a violência dos opressores, pois a tarefa do sujeito
que pensa certo não é transferir, depositar, oferecer, doar ao outro, tomado como paciente de
seu pensar, a inteligibilidade das coisas, dos
fatos, dos conceitos (FREIRE, 1987, p. 16).
O pensar certo sabe, por exemplo, que não é
partir dele como um dado que se conforma a
prática docente crítica, mas também que sem
ele não se funda aquela. A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o
pensar sobre o fazer.

Percebemos uma semelhança com as práticas curriculares da Educação Infantil, isso
ocorre porque existe de acordo com o Artigo
29:
A necessidade de assegurar aos alunos um percurso
contínuo de aprendizagens torna imperativa a articulação de todas as etapas da educação, especialmente
do Ensino Fundamental com a Educação Infantil, dos
anos iniciais e dos anos finais no interior do Ensino
Fundamental, bem como do Ensino Fundamental com o
Ensino Médio, garantindo a qualidade da Educação Básica. § 1º O reconhecimento do que os alunos já aprenderam antes da sua entrada no Ensino Fundamental e
a recuperação do caráter lúdico do ensino contribuirá para melhor qualificar a ação pedagógica junto às
crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa etapa da
escolarização (BRASIL, 2010, p. 8).

Este não é o saber que a rigorosidade do
pensar certo procura. Por isso, é fundamental
que, na prática da formação docente, o aprendiz de educador assume que o indispensável
pensar certo não é presente dos deuses nem
se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do
poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que
supera o ingênuo tem que ser produzido pelo
próprio aprendiz em comunhão com o professor formador.
Conforme PARECER CNE/CEB Nº 8/2010:

No contexto do CAQi, os padrões mínimos podem ser definidos como aqueles que levam em
conta, entre outros parâmetros, os seguintes: 1.
Professores qualificados com remuneração adequada e compatível a de outros profissionais com
igual nível de formação no mercado de trabalho,
com regime de trabalho de 40 horas em tempo integral numa mesma escola. No cálculo do
CAQi, fixou-se um adicional de 50% para os profissionais que atuam na escola e que possuem
nível superior em relação aos demais profissionais que possuem nível médio com habilitação
técnica; para aqueles que possuem apenas formação de Ensino Fundamental foi previsto um salário correspondente a 70% em relação àqueles
de nível médio (BRASIL, 2010 p.19).
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É preciso, por outro lado, insistir em que a
matriz do pensar ingênuo como a do crítico é a
curiosidade mesma, característica do fenômeno vital. Neste sentido, indubitavelmente, é tão
curioso o professor chamado leigo no interior
de Pernambuco quanto o professor de Filosofia
da Educação na Universidade A ou B. o de que
se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre
si mesma, através da reflexão sobre a prática,
a curiosidade ingênua, percebendo-se como
tal, se vá tornando crítica. Por isso é que, na
formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre
a prática. É pensando criticamente a prática de
hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática (FREIRE, 1996, p. 43-44).
O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser tal modo concreto
que quase se confunde com a prática. O seu
“distanciamento” epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise e maior comunicabilidade exerce em torno da superação da
ingenuidade pela rigorosidade.
De acordo com Aranha (2008), por outro
lado, que quanto mais me assumo como estou
assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade
ingênua para o de curiosidade epistemológica.
Não é possível a assunção que o sujeito faz
de si numa certa forma de estar sendo sem a
disponibilidade para mudar. Para mudar e de
cujo processo se faz necessariamente sujeito
também.

Desta forma, ainda existe um elemento fundamental na assunção de que falo: o emocional. Além do conhecimento que tenho do mal
que o fumo me faz, tenho agora, na assunção
que dele faço, legítima raiva do fumo. E tenho
também a alegria de ter tido a raiva que, no
fundo, ajudou que eu continuasse no mundo
por mais tempo.

O FUNÇÃO QUE O PROFESSOR
EXERCE SOBRE UM OLHAR CRÍTICO E
SEU PAPEL NA ALFABETIZAÇÃO
De acordo com Brandão (1997), é possível
considerar que o aluno da primeira série do
ensino médio, ainda não é capaz de realizar a
leitura crítica de um texto, é um fato preocupante que faz com que seja suscitada imediatamente a necessidade de se rever que práticas
estão sendo desenvolvidas para formar o leitor
crítico: “O ato de ler é um processo abrangente
e complexo; é um processo de compreensão,
de intelecção de mundo que envolve uma característica essencial e singular ao homem: a
sua capacidade simbólica e de interação com
o outro pela mediação da palavra” (BRANDÃO
E MICHELETTI apud CHIAPPINI 1998, p. 17).

Isso faz com que estes alunos não tenham o
comportamento de leitura, e, consequentemente, leem apenas para realizar outra atividade,
para responder provas ou determinados exercícios propostos por disciplinas do currículo,
enfim, utilizam a leitura como um instrumento
para alcançar outros objetivos que não são o
de entender e refletir criticamente sobre o conSeria, porém, exagero idealista, afirma que a teúdo do texto.
assunção, por exemplo, de que fumar ameaça
Portanto, baseados nessas ideias, pode-se
minha vida, já significa deixar de fumar. Mas
notar a importância de contemplar o processo
deixar de fumar passa, em algum sentido, pela
de ensino aprendizagem de uma criança em
assunção do risco que corro ao fumar. Por ouum espaço de relação com determinadas perstro lado, a assunção se vai fazendo cada vez
pectivas, ou seja, em um grupo de alunos junmais assunção na medida em que ela engentamente com seu professor, mergulhado em didra novas opções, por isso mesmo em que ela ferentes possibilidades, podem desempenhar
provoca ruptura, decisão e novos compromis- funções próprias, pois nas Unidades Escolares,
sos.
o processo é contínuo, onde a criação possui
significados, podendo gerar novas possibilidades de ensinos e aprendizagens.
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Com isso o olhar mais crítico do professor
tem relação a integrações de histórias de vida,
como exemplos de experiências e vivências de
seus alunos, cada qual com uma bagagem,
que juntos podem transmitir para um coletivo,
pois este olhar mais crítico não quer dizer, que
os que ensinam e os que aprendem percebam,
a todo momento, as causas que sofrem e causam um no outro, com ensinamentos e aprendizagens.
Portanto, o papel que o professor exerce em
relação a alfabetização do aluno, são de ações
planejadas onde objetivos realizam em função
do aluno, pois ações do professor, causa impacto em alguns alunos proporcionando intencionalmente e esperado como parte de sua
ação, fato eu não se pode afirmar que exista
da parte do seu aluno.
De acordo com (BUBER apud MURPHY,
1988), antigamente, o professor era, um jardineiro, onde o mesmo fertiliza-se o solo, semeia-se, mantém-se o solo úmido, protege-se
o broto de pragas e ervas daninhas para que
possa crescer saudável e mostrar seus frutos.
Não se interfere na planta. É necessário apenas protegê-la das adversidades para que possa desenvolver em plenitude suas potencialidades naturais.
Nada há o que deva limitar a semente. Essa
é a metáfora que se pode fazer da educação
permissiva, com excesso de relaxamento e indulgência. Uma outra visão, também compartilhada por muitos, admite o professor como
uma espécie de escultor. A partir da pedra
bruta, delinear e moldar formas reconhecíveis,
estritamente conforme o plano gestado na imaginação do escultor. É claro que o material de
que é feita a pedra bruta impõe algumas condições de limites para a ação do escultor. Limites
estes, contudo, muito mais circunscritos aos
instrumentos a utilizar do que propriamente ao
que se pretende esculpir. O que importa, pois,
é o que foi planejado; o projeto que dirige e justifica todas as ações e os meios a serem empregados. Nada mais há que deva impor restri-

ções ao plano do escultor. Essa é a metáfora
que se pode fazer da educação autoritária que
desliza nos eixos da restrição e da compulsão
(BUBER apud MURPHY, 1988).
Sobre cada uma das visões, podemos dizer
que “o educador jardineiro não tem confiança suficiente; o escultor tem-na em excesso”
(MURPHY, 1988, p.90).
O professor precisa ser mediador, pois ao se
examinar o conceito de mediação fica evidente
sua complicação e incompletude para se compreender o papel do professor. Ainda que seja
possível admitir-se o professor como mediador
do conhecimento para o aluno, isso não esgotaria sua função, nem daria conta do que lhe
é primordial. O professor é uma pessoa vulnerável à alteridade do aluno. Assim, trabalho
pedagógico e zona de desenvolvimento proximal não significam outra coisa que não ação
conjunta.
Segundo Góes, 1991:
“O que caracteriza o desenvolvimento proximal é a
capacidade que emerge e cresce de modo partilhado”
O desenvolvimento psicológico é resultado de algo
que acontece no espaço da relação professor e aluno,
como possibilidade de realização futura. Portanto são
necessárias parcerias nos espaços pedagógicos para
que haja a possibilidade de empreendimento de novas
situações sociais de desenvolvimento (GÓES, 1991,
p.20).

Conforme Vygotsky (1991), o aluno dirige o seu
próprio processo de aprender, restringindo, ativamente, as possibilidades de ação do professor.
Por seu turno, o professor é quem planeja e cria
as condições de possibilidade de emergência das
potencialidades do aluno.
Por este motivo, pode-se deduzir que, Vygotsky
(2003), alega que educar é nutrir possibilidades
relacionais. Nessa perspectiva, ensinar e aprender
traduzem-se num encontro que revela e que compromete: “Se, do ponto de vista científico, negamos que o professor tenha a capacidade mística
de ‘modelar a alma alheia’, é precisamente porque
reconhecemos que sua importância é incomensuravelmente maior” (VYGOTSKY, 2003, p.76).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho pesquisado possui muitas mudanças que ocorreram na educação, porém a mesma
continua a ter características de exclusão social, visto que ainda há uma enorme diferença social, onde a classe dominante recebe uma educação para a formação do cidadão num todo e a
classe menos favorecida uma educação para manter a situação de subordinação. Vivemos em
uma sociedade marcada pela história educacional de dominação, onde prevalecem as ideias da
classe dominante, onde a “igualdade de educação para todos” só existe teoricamente.
Com o tema escolhido vale a pena argumentar que para se realizar um trabalho significativo
com a leitura o qual possa resultar em um leitor crítico, é preciso se desprender de atividades
de reprodução que visam tão somente fazer o aluno-leitor passar os olhos sobre o texto, decodificando as palavras e se prendendo a superficialidade do escrito.
Há no Brasil graves problemas sociais, de trabalho infantil, que resultam em retenção e abandono da escola. Por isso, apesar de algumas políticas educacionais de progressão continuada,
classes de aceleração e outros, não solucionar tais problemas que extrapolam o âmbito escolar.
Portanto, formar o leitor crítico é uma necessidade de se construir cidadãos também críticos,
para lutarem por seus espaços na sociedade e no mercado de trabalho, sendo autônomos e realizando seus ofícios com eficiência. Quanto à gestão democrática, nos estabelecimentos públicos, foi objeto de grande discussão durante a formulação da Constituição Federal/88, acabando
por ser inserida e regulamentada em infra legislações, em que se indica que deve ser feita pela
participação da comunidade escolar na gestão da escola, por meio dos Colegiados Escolares
e Instituições Auxiliares.
Portanto, ao concluir o artigo, podemos dizer que o professor tem do aluno e do que deve
realizar com ele muitas implicações e compreensão de seu trabalho. O professor desdobra seu
papel em muitas funções que devem ser descobertas e assumidas conforme a fluidez do desenvolvimento de seu aluno.
Portanto, ao assumir o papel de educador é preciso requerer clareza em muitos aspectos da
missão a ser realizada, é preciso ter ações, metas e objetivos, saber o que vai ensinar e como
vai aplicar, o professor é sempre o mediador, isso exige total compromisso e responsabilidade
com o aluno.
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Aprender e ensinar com textos didáticos e paradidáticos. 3 vol. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1997.
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A EVOLUÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO
BRASIL
RESUMO: Os primeiros cursos superiores no Brasil começaram a se fortalecer em meados de
1823 com a criação das Universidades de Ciências e Belas Letras em São Paulo e Olinda.
Posteriormente, vieram os chamados preparatórios com disciplinas como Lógica, Metafísica e
Ética de correntes filosóficas, embora ainda não tenham se estabelecido formalmente os cursos de Filosofia. Os estudos filosóficos no Brasil foram introduzidos ainda no Brasil colônia.
influenciados pelos jesuítas em sua missão de catequizar ensinando a ler, escrever e contar
por meio das disciplinas de Teologia, Letras e Filosofia. A maior parte dos cursos secundários
baseavam-se em estudos filosóficos preparatórios para cursos de Medicina e Direito em detrimento de uma formação cultural geral fazendo surgir polêmicas quanto ao conteúdo do0s
cursos. Somente com a Revolução de 1930 e a Reforma Francisco Campos de 1931 forma
lançadas as primeiras bases para a criação de uma universidade de fato tendo como núcleo
principal uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras para a formação de professores
e originando os diversos cursos de magistério bem como os cursos de Psicologia, Lógica e
História da Filosofia, concomitantemente organizaram-se, também os cursos fundamental e
complementar. A democratização do ensino superior levaria décadas para acontecer, mas sem
dúvidas, o período mencionado foi um do mais férteis e é considerado um divisor de águas na
educação brasileira.

Palavras-chave: Evolução do Ensino; Democratização; Educação; Ensino Superior.
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INTRODUÇÃO

E

m 1882, Rui Barbosa apresenta o “Parecer sobre a Reforma do Ensino Secundário” a fim
de provocar uma reflexão acerca da necessidade de expandir as áreas de conhecimento
nos cursos secundários numa abordagem baseada em teses sobre o universo, a natureza
e a história da evolução filosófica, separando esta última, em cursos voltados para escolas e sistemas de Filosofia, Lógica e Moral, uma concepção, segundo Rui Barbosa, de história das ideias.
A Universidade de São Paulo, fundada em 1934, teve como base os cursos de Medicina,
Direito e Engenharia enquanto no Rio de Janeiro surgia a Universidade do Distrito Federal com
cursos de Economia, Direito e Letras em que o objetivo era formar pesquisadores das áreas.
Percebe-se que, apesar de uma fértil evolução no surgimento de universidade nesse períodos, os
cursos superiores estavam longe de serem considerados um sinônimo de democratização do ensino de base e tão pouco do ensino superior direcionado aos filhos herdeiros de famílias abastadas e
tradicionais, ao longo dos anos muitas modificações ocorreram e somente no final do século passado houve uma substancial oferta de cursos superiores democratizando o ensino para classes menos desfavorecidas por meio de políticas públicas que facilitaram o acesso e a inclusão no ensino.
Muitos programas de governo, por longos anos,
modificaram as formas de ensino e de formação de estudantes desde o ensino básico até os cursos superiores, mas a educação permaneceu distante e inacessível a muitos brasileiros e consequentemente tornou ainda maiores
as diferenças sociais separando a sociedade e
segregando trabalhadores a funções e atividades fabris voltadas à atividades braçais e subempregos em virtude da baixa ou nenhuma escolarização em detrimento do trabalho intelectual.
Várias subdivisões do ensino tentaram organizá-lo e separá-lo em diferentes níveis tais
como a Reforma de Capanema que tinha como objetivo dividir o ensino secundário em
duas partes: o ginásio com duração de 4 anos, este entendido como um curso de cultural geral de formação e colégio com duração de 3 anos entendido como preparatório com
duas versões: o clássico ou científico contemplando em ambos a disciplina de Filosofia.
A filosofia teve participação preponderante em todos os cursos e surgiram mudanças e
incrementos para contemplá-la mais amplamente no currículo como a introdução da disciplina de História e filosofia da Educação em 1948 sendo substituída nas escolas normais
por ser considerada mais adequada e necessária na formação de professores primários.
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A PRIMEIRA LEI DE DIRETRIZES E Ao percorrer pelas diferentes e inúmeras modificações do ensino é possível identificar a fraBASES DA EDUCAÇÃO

gilidade e a ausência de objetivos claros em
busca de uma nação escolarizada e a mínima
preocupação com a inclusão escolar de pessoas de baixa renda, negros e deficientes, por
exemplo.

Segundo documentos oficiais que regem a
educação no país, o ano de 1950 é marcado pelo grande número de críticas ao formato
da Reforma de Capanema até então utilizado
nas escolas de cursos de formação de profesAs mulheres eram educadas desde cedo a
sores; termos como enciclopedismo, tradicionalismo, falta de professores especializados, estudar para o magistério e poucas delas se
pouca oferta de vagas e ampla demanda por aventuraram em cursos que supostamente
eram dirigidos para o público masculino, dessa
disciplinas novas.
forma, meninas que acabam de se formar no
Diante desses estudos, uma comissão do ginásio eram direcionadas única e exclusivaMinistério da Educação promoveu debates e mente, caso desejassem dar continuidade aos
por fim determinou a finalidade do ensino de estudos, para se formarem nos cursos normais
Filosofia como sendo aquela que iria fomentar para formação de professores o que causou
a formação cultural e moral de todos os estu- um grande número de professoras e um núdantes. Mais uma vez o Brasil tentava estimular mero baixo de homens lecionando no ensino
o surgimento de pensadores brasileiros, visto primário.
que as correntes filosóficas estudadas à época
eram todas estrangeiras, a busca do governo e
em especial das autoridades na educação era
por uma corrente de filósofos que conseguisse
delinear a realidade brasileira e o ensino de
maneira crítica e reflexiva.
É importante destacar que a intenção destas autoridades não significava uma carta de
alforria para a liberdade de pensamento que
fosse de encontro às políticas de governo, a
intenção de estimular o pensamento e formar
novos pensadores e filósofos brasileiros era
fomentar os estudos brasileiros para uma ampliação da visão cultural do Brasil dentro dos
limites impostos pelos governantes da época,
e isso perdurou até recentemente com políticas
públicas voltadas ao ensino tecnicista e para
formação de trabalhadores que contribuíssem
com a economia e com o desenvolvimento do
país, mas não contemplou o ensino reflexivo e
crítico como forma de desenvolver indivíduos
autônomos e capazes de mudar sua realidade
por meio de um ensino de formação holística,
ou seja, desenvolvendo suas potencialidades
ao máximo.

As primeiras mudanças significativas rumo
a uma educação com premissas e diretrizes
mais claras foram estabelecidas somente com
a Constituição de 1946 com o surgimento da
primeira LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional com a finalidade de organizar
a Educação e a consolidação da legislação
contemplada nos três níveis de ensino, mas demoraria ainda três anos para que houvesse a
primeira proposta de ensino gratuito no Brasil.

A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL
O surgimento da primeira LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação previa a organização e determinação de premissas e objetivos
da educação com especial atenção aos cursos que surgiam e pela crescente demanda de
formação de professores para lecionar novas
disciplinas. Após três anos, um anteprojeto de
LDB foi apresentado com a finalidade de propor o ensino gratuito gerando a oposição de
grupos da rede privada de ensino e de representantes da Igreja católica, este último grupo
se contrapunha em virtude da proposta preco549
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niza um estudo laico e confessional colocando
assim em debate o entendimento da educação
como um direito de todos e dever de seu pleno
funcionamento e financiamento à população
pelo governo (BRASIL, 1961).
Passaram-se mais de vinte anos e os debates
se tornaram cada mais acirrados, principalmente, entre setores do ensino privado, governo e
igreja católica para que os primeiros sinais de
um ensino ainda que parcialmente democrático
começasse a surgir no Brasil em 1961 com a
promulgação da lei 4.024/61 que consagrava
o ensino público da Educação financiado por
instituições públicas diretamente ou nas escolas privadas com bolsas de estudos e transferências de recursos (BRASIL, 1961).
A consagração do ensino público de educação veio acompanhado de mudanças relevantes como a flexibilização do currículo decorrente das necessidades da época como a
necessidade de modernização pós-guerra e
acontecimentos históricos da época com a revolução industrial e a chegada de muitos estrangeiros, entre outras mudanças, a disciplina
de Filosofia, pela primeira vez, desde as primeiras determinações sobre educação, deixou de
ser disciplina obrigatória e tornou-se optativa
em alguns curso sendo complementar no currículo do colegial com duração de três anos
(BRASIL, 1961).

A ERA DO ENSINO PRAGMÁTICO E
MERCADOLÓGICO
A lei 5.692/71 foi promulgada em meio a um
conjunto de modificações de caráter pragmático e mercadológico do ensino público. Nas
ruas, em decorrência da proibição do exercício
político e da restrição de direitos e garantias
fundamentais deflagraram movimentos sociais
de estudantes, professores e setores da sociedade (BRASIL, 1971).

A caça aos professores era frequente e em
meio aos protestos e manifestações o governo
promoveu uma reforma profunda que modificou
substancialmente a LDB que regeu o ensino
por longos 25 anos a educação básica. Entre
as alterações importantes, destaca-se o ensino
obrigatório de 8ªs séries para estudantes de 7
a 14 anos, o ensino básico dividiu-se em 1º e
2º graus e integrou o primário e ginásio em um
só ciclo de estudos (BRASIL, 1971).

Nas disciplinas também ocorreram mudanças relevantes como a fusão de História e Geografia com a nomenclatura de Estudos Sociais,
e foram criadas e ou revalorizadas as disciplinas de Educação Moral e Cívica com maior
ênfase assim como a disciplina de OSPB- Organização Social e Política Brasileira nos 1ºs e
2ºs graus, Estudos dos Problemas Brasileiros
no 3 º grau em caráter obrigatório (BRASIL,
1971).
O ensino tecnicista e voltado ao trabalho
ocorreu também com a criação do 2 º grau
profissionalizante, embora flexível na parte diversificada e de livre escolha da escola. No
ano seguinte à promulgação da lei de modificação da antiga LDB- Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, o Conselho Estadual de Educação
de São Paulo expediu o decreto 18/72 normatizando as disciplinas de Filosofia, Filosofia da
Ciência, História da Filosofia, lógica, Moral, e
metafísica como optativas do 3º grau, o decreto tinha como objetivo atender às necessidades
e demandas do mercado e formação de mão
de obra imprimindo assim um caráter utilitário
e prático em detrimento de um ensino voltado
às enciclopédias, alienado ou verbal ao propor
a escolha por parte dos estudante por ensino
voltado às atividades inerentes das indústrias e
das fábricas (BRASIL, 1971).
Em uma análise superficial o ensino profissionalizante poderia parecer a solução dos
problemas para as sociedades das grandes
cidades que em vista do crescimento industrial
e mercadológico oferecia vagas de emprego e
550
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buscam por qualificação a fim de preencherem
os postos de trabalho. Porém, anos mais tarde
o que se viu foi uma queda nos postos de trabalho e o ensino profissionalizante até então
compulsório e sendo a única opção de estudos teve que se readaptar e tornar-se optativo
e de modo mais flexível para atender outras
áreas de interesse da sociedade abrindo espaço para a criação de cursos de formação geral
(BRASIL, 1971).

A RETOMADA DE ESTUDOS TEÓRICOS
E CRÍTICOS
Segundo Souza (2008), a mudança de governo em São Paulo no ano de 1983 influenciou a
implantação da Lei 7.044/82 que recomendava a inclusão da Filosofia no ensino de 2º grau
numa tentativa de restabelecer um equilíbrio
entre as Ciências Humanas e Exatas.
Para o autor (2008), no ano de 1985 acontece o encontro de professores de filosofia
que origina documentos e subsídios para os
estudos para o ensino de Filosofia e posteriormente uma publicação de estudos coletivos da
equipe técnica de Filosofia da CENP, da rede
pública de ensino e das Universidades Públicas de São Paulo. Na busca por um ensino
que de melhor qualidade outro grupo de professores promoveu movimentos em busca de
caminhos para a educação escolar pública
que já se apresentava com baixa qualidade e
reprodutora de desigualdades sociais gerando
uma a postura pessimista de negação do trabalho da escola e a substituição de conteúdos
de ensino nas aulas por discursos políticos.

no voltado à vida na sociedade e sua atuação
e intervenção (concepção realista).
Na concepção de Perrenoud (2008), embora a intenção fosse primordialmente desenvolver uma escola com conteúdos vivos e ligados
às realidades sociais, as concepções vigentes
ainda não tomavam para si a responsabilidade
da conscientização política, eram apenas os
primeiros passos para uma conscientização social e ampliação de conhecimentos acerca de
direitos fundamentais e seus papéis enquanto
cidadãos. A concepção então corroborada visava uma visão crítica da educação em vista
da desintegração desta com a totalidade social, uma mera reprodutora da estrutura social
vigente perpetuando o sequestro de direitos
e garantias em prol do mercado de trabalho.
Configura-se nessa época uma nova tendência
pedagógica por ser mais realista e crítica.
De acordo com a LDB (1996), A verdadeira
e significativa mudança na educação acontece
em 1996 com a promulgação da nova LDB-Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
lei 9394-9e. Em seu artigo 35 a lei determinou
pela primeira que as propostas pedagógicas
das escolas deveriam assegurar tratamento interdisciplinar contextualizado para o exercício
da cidadania privilegiando as disciplinas de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio.

A partir destas diretrizes, uma espécie de
normatização ocorreu posteriormente com os
PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais do
Ensino Médio que orientavam as práticas docentes voltados ao trabalho em equipe de forma que as disciplinas se interligam e se comPara Souza (2008), a corrente tinha como plementam durante as aulas, dando origem aos
proposta uma Pedagogia Sociopolítica que chamados Projetos interdisciplinares e ensino
não se restringia à denúncia, a intenção era contextualizado (BRASIL, 1998).
promover reflexões e discussões das teorias
A escola assumiria pela primeira vez um pacrítico-reprodutivas para que os professores
conseguissem desenvolver a consciência da pel na sociedade como propagadora de cultura
necessidade de uma escola pública com com- e conhecimentos voltados e interligados à realipetência para atos políticos e a garantia aos dade brasileira com ensino voltado à busca de
alunos do despertar para uma educação que reformulações sobre os saberes necessários
não fosse resumida a conteúdos, mas um ensi- ao desenvolvimento de competências, habilida551

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

des e atitudes. Havia uma corrente que desafiava o desenvolvimento de competências por
parte de alunos, mas também de professores
para então poder ensinar. A formação de professores tornou-se urgente e a implementação
dos pressupostos das competências na prática
educacional tornou-se urgente para conseguir
resolver as situações diversas de seu cotidiano
escolar (PCNs, 1998).

UM OUTRO FUNCIONAMENTO DAS
ESCOLAS
De acordo com estudos de Hargreaves
(1992), o aparecimento das primeiras equipes
pedagógicas começou a exigir a resolução local de problemas específicos e complexos tais
como características da comunidade, interesses e necessidades e demandas diferenciadas
geograficamente.

O trabalho em equipe passou a ser uma conquista que formaria uma nova cultura; a cultura
de cooperação conforme Hargreaves (1992).
Concomitante aos trabalhos e estudos sobre o
trabalho em equipe, do outro lado uma parcela
de professores resistia à mudança, alguns temiam perder o controle se tais resistências pesaram muito nessa batalha. Na visão de alguns
docentes a cultura da cooperação reforçava a
perda da autonomia docente e consequentemente um temor pairava as correntes de resistência: a de perda de individualidade e de valorização de seu trabalho, outros alegavam que
a responsabilização seria difícil de estabelecer
em grupos de trabalho, outro aspecto era uma
parte essencial de satisfação e de identidade
pessoal (HARGREAVES, 1992).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa acerca da evolução do ensino
e aprendizagem teve como base os aspectos
quantitativos das mudanças na legislação educacional e seus impactos sociais e as contribuições dos principais estudiosos e pesquisadores da educação utilizando-se a cronologia
dos principais acontecimentos ao longo das
inúmeras transformações na educação ocorridas no Brasil.

Não era mais possível uma educação vinda
de cima para baixo sem considerar as especificidades da comunidade escolar e não levar
em consideração suas características. Surgiram associações de professores, centros de
difusão das inovações e procura por mais ofertas de formação continuada para professores e
equipes pedagógicas sem as quais não seria
possível promover as mudanças necessárias
Os estudos basearam-se no Relatório para a
e que demandam também, por conseguinte uma gestão mais participativa (HARGREA- Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI e estudos realizados
VES,1992).
por Jacques Delors (1997) que concluiu em
suas pesquisas que a humanidade entrou num
Dentro desta linha de pensamento, a demanperíodo de mudanças cuja amplitude e profunda então se estendeu para uma democratizadidade e principalmente rapidez nunca tiveram
ção da gestão das escolas corroborando em
similaridade com outra época na sociedade
resoluções que foram obrigadas a abrir mão
mundial, o fenômeno da globalização deixou o
de recursos e a descentralização do poder de
legado de incertezas ,mas também de algumas
secretarias de educação acabaram cedendo e
certezas sobre o ensino voltado às causas amconcebendo mais autonomia financeira e ad- bientais e práticas sustentáveis, educação de
ministrativa para as escolas fomentar os espa- qualidade voltada para a construção de idenços de discussão e elaboração das propostas tidades capazes de atuar e agir no mundo e
educacionais. Algumas correntes filosóficas no meio em que vivem com possibilidade de
surgiram com o intuito de fortalecer a ideia de transformações positivas e inovadoras pensantrabalho em equipe e de equipes de trabalho do nas gerações futuras e o desenvolvimento
voltados a projetos específicos dentro das uni- de comportamentos culturais enraizados por
dades educacionais.
valores e condutas éticas (DELORS, 1997).
552
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De acordo com Philippe Perrenoud, (2008)
é preciso ensinar na urgência e decidir na incerteza na era da informação e da comunicação e a formação de professores requer o desenvolvimento de competências para ensinar e
enfrentar a complexidade, a diversidade e as
situações profissionais que terão que enfrentar
no novo século e um novo ambiente educacional cercado de tecnologias, novas mídias digitais e aparelhos sofisticados em competição
com a profissão docente.
A autora Ana Mae Barbosa em sua obra
John Dewey e o Ensino de Arte no Brasil “
,lançada em 2001, investigou as ressonâncias
do pensamento de Dewey em várias áreas de
conhecimento e ambientes culturais no Brasil
e concluiu que Dewey era um visionário por
perceber antecipadamente a importância da
reflexão humana e a imaginação como a capacidade do ser humano de discernir oportunidades inerentes ao presente, ou seja, prever
que os acontecimentos do passado acarretaria
demandas e necessidades no futuro que agora
se faz presente.
Na breve descrição cronológica deste artigo
destaca-se o filósofo inglês Artus Perrelet que
chegou ao Brasil no ano de 1929 juntamente
com outros professores após trabalhar no Instituto Jean Jacques Rousseau em Genebra com
o objetivo de organizar o ensino público no Estado de Minas Gerais o que evidenciava um
forte internacionalismo nas práticas educacionais implementadas no Brasil em detrimento de
concepções contextualizadas com a realidade
brasileira e suas demandas que originou uma
separação de classes que perdurou e perdura
até os dias de hoje em que artesãos, artistas
populares, mecânicos, trabalhadores manuais
de todos os tipos se tome todos os tipos se
tornaram utilitários do mercado de trabalho e
excluídos da educação.

Ao analisar o sistema educacional brasileiro é possível perceber que as soluções vindas
dos Estados Unidos, da França ou da Inglaterra colocaram em segundo plano a consciência
histórica do país e a supervalorização de costumes e cultura estrangeira em detrimento da
identidade nacional e da inferiorização cultural
diante dos modelos impostos como única solução para a educação, as artes e a cultura do
país.
Um despertar nacional foi vivenciado com o
Movimento da Escola Nova que deflagrou reformas educacionais que objetivavam a democratização do ensino e indicavam a necessidade
de adaptar os modelos estrangeiros às condições nacionais. O período de maior afirmação
de um modelo nacional toma força nos anos
60 com o desenvolvimento de concepções e
métodos de Paulo Freire e com a criação da
Universidade de Brasília como a primeira universidade moderna do Brasil e a criação da
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
Considerado como um dos mais poderosos
instrumentos educacionais da época, a teria
de Paulo Feire marcou a práxis pedagógica e
implementou uma nova visão de intervenção
crítica da realidade articulando ideias educacionais e vivências e experiências dos alunos.
Mas a década de 60 foi marcada por mudanças políticas substanciais e, consequentemente, a educação foi alvo delas com a demissão
de vários professores na Universidade de Brasília diante das pressões e perseguições aos
membros docentes. Enquanto isso, no mundo,
o número de alunos inscritos nas escolas primárias e secundárias passou de cerca de 250
milhões em 1960 segundo Delors (1996), na
contramão, o Brasil reprimia e retirava a liberdade de expressão, limitava o direito de ir e
vir, restringia a liberdade de cátedra dos professores e perseguiu opositores políticos. No
mesmo período, o mundo triplicou o número
de adultos que sabiam ler e escrever e o Brasil
acumulava analfabetos e alfabetizados funcionais (DELORS, 1996).
553

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

É evidente que é preciso encorajar e fomentar iniciativas que visem a democratização do
ensino de qualidade e a formação continuada
de professores com a valorização e remuneração adequadas. Porém, a participação das
comunidades não possuía espaço de participação nas tomadas de decisão e após as
mudanças na legislação tornou-se um controle
social de grande importância pois tal participação propiciou a todos uma visão de dentro dos
muros da escola e consequentemente possibilitou também a percepção de problemas do
cotidiano escolar (DELORS, 1996).
Nas casas legislativas atuais são criados
conselhos de saúde e educação em que se
discutem políticas públicas e são tomadas decisões sobre destinação de recursos, projetos
e programas, discutem políticas públicas em
audiências públicas com a participação da comunidade interessada. Assim, a educação brasileira ainda não se encontra no patamar ideal,
e ao longo de sua história sofreu com decisões
arbitrárias e autoritárias que não consideravam
a inclusão escolar tão pouco um direito subjetivo preconizado na carta magna de 1988 e
na Lei de Diretrizes e bases da educação e no
Estatuto da Criança e do Adolescente que entre outras determinações preconizam a obrigatoriedade de oferta de ensino regular gratuito
inclusive aos que não tiveram oportunidade de
cursar na idade normal (BRASIL, 1998).

Segundo documentos oficiais, nas trocas de
governo e nas mudanças sociais foi observado que as tentativas de estabelecer os currículos no passado não consideravam a inclusão
escolar como premissa, muito pelo contrário,
em nome de interesses mercadológicos e econômicos as diretrizes educacionais eram dirigidas para a formação de trabalhadores que
estivessem qualificados de forma limitada apenas para atuarem em atividades desta área e
quando algum sinal ou tentativas de evolução e
mudanças foram implementadas sempre deixaram a desejar seja por questões éticas, sociais, sejam por não considerar a diversidade
de necessidades e por fim pela influência de
diversas correntes filosóficas que foram copiadas em detrimento de uma identidade nacional
que levasse em consideração o fortalecimento
de uma educação de qualidade enquanto a
população estava em crescimento e se tornava cada vez mais segregada e colocada em
segundo plano por interesses diversos (BRASIL, 1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se no passado a educação sofreu com os erros em sua elaboração e implementação constata-se que outros aspectos que comprometem até hoje sua qualidade foram preponderantes: a
sua democratização ocorreu a duras penas e a implementação de um currículo que contemplasse as diferentes formas de aprender, ser e estar no mundo efetivamente ocorreram tardiamente.
Atualmente, o cenário que o novo século desenha para a educação no Brasil é de desafios
e incertezas diante da era da comunicação e da informação. Nas primeiras discussões acerca
do papel da escola frente às novas demandas surgiram indagações sobre como a escola competiria com as novas tecnologias, por outro lado outra parte da comunidade mundial discutia
como disseminar o acesso às tecnologias por parte de países menos favorecidos e isolados da
internet.
Vários pesquisadores e estudiosos ressaltaram a importância de a escola ter em seus currículos o bom uso das novas tecnologias e estas serem usadas de maneira consciente e ao mesmo
tempo crítica. No mesmo ritmo das tecnologias as mudanças ano a ano na educação e as necessidades vão surgindo e a princípio a infraestrutura atual da educação no Brasil não comporta
estas mudanças a curto prazo pois funcionam no mesmo ritmo de antes visto que estudos e
pesquisas demandam tempo.
No caminho inverso, a sociedade agora vive um grande problema desinformação constituindo-se em um paradoxo; o desinteresse pela leitura aumentou, a desvalorização dos professores
continua em alta, o uso exagerado de novas tecnologias por parte de estudantes tornou-se
uma questão de saúde pública e a escola por sua vez, continua em seus muros fechados e de
grades no mesmos moldes da ditadura militar. A tarefa é gigantesca, consiste em uma quebra
de paradigmas e vontade política para atender aos anseios da sociedade que grita por medidas
que revertam os péssimos números de aprendizagem nas escolas.
É preciso considerar que, apesar de a democracia permear as práticas e a docência escolar,
e que a participação das comunidades escolares e demais representantes da sociedade sejam
garantidas em audiências públicas e outros meios de participação social, a decisão final ou
ainda as maiores decisões ainda se encontram em poderes do governo que desconhecem a
realidade cotidiana das escolas . Conclui-se então que, a participação social precisa aumentar e
se fortalecer e o direito à escola precisa ser relembrado a todo tempo.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL E EM SUA
FORMAÇÃO
RESUMO: Desde muito cedo, os jogos e brincadeiras na vida da criança é fundamental, pois
quando a criança brinca, ela explora tudo aquilo que está em sua volta. O presente artigo,
analisa a importância do desenvolvimento e da aprendizagem no brincar. O objetivo é conhecer o significado do brincar. Assim, vamos analisar como compreender o universo lúdico, onde
a criança comunica-se consigo mesma, com o mundo e com os que estão ao seu redor. As
crianças estabelecem relações sociais, constroem conhecimentos. Este estudo traz algumas
considerações sobre jogos, brincadeiras e brinquedos que influenciam na socialização das
crianças. As pesquisas bibliográficas estão baseadas em livros, artigos, revistas, sites e grandes autores, sendo assim proporcionará uma leitura mais consciente sobre o brincar na vida
do ser humano e em especial na vida da criança e no seu dia-a-dia. Sendo assim é possível
analisar que é necessário para o desenvolvimento, o brincar, ao adquirir autonomia, a criança
realiza seus próprios brinquedos mostrar para o aluno que com diversos materiais (até reciclado) , é possível desenvolver novos brinquedos, muito atrativo e que se desenvolve a parte
cognitiva , o antigo também nos mostra o quanto é fundamental para a criança , mostrar o
quanto a metodologia que dão iniciativa a criança ao adquirir sua própria autonomia e desenvolver em si a organização, confiança, entre outros , ao longo do conteúdo podemos destacar
que o brincar é fundamental em todas as fases da criança mostra o quanto desperta nela uma
motivação, curiosidade, interesse por tudo que está relacionado ao ambiente escolar.

Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Brinquedos; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

interação , o brincar é uma importante forma de se comunicar entre as crianças , pois
é um ato que a criança reproduz o seu cotidiano , uma forma também dela mostrar se
está tudo bem com ela ou Não , pois facilita a construção e reflexão, e sua autonomia
e criatividade estabelece uma relação estreita entre jogos e aprendizagem.
Nas brincadeiras infantis ressaltamos que o brincar desenvolve integralmente os aspectos
cognitivos , portanto é necessário conscientizar os pais , educadores, e a sociedade em geral ,
a ludicidade deve estar sendo vivenciada na infância , ou seja brincar faz parte da aprendizagem
, é prazerosa , mais não somente lazer , e sim uma ferramenta que auxilia na aprendizagem .
O objetivo central deste estudo é analisar a importância de brincar na idade infantil, segundo
pesquisadores, autores e pensadores, é um período fundamental para a criança no seu desenvolvimento e aprendizado.
Neste estudo, partiremos um pouco para um mundo mágico, de interação, brincadeiras e o
mundo da imaginação. o real o objetivo é proporcionar situações onde a criança possa explorar
e observar o ambiente, com atitudes e curiosidade esse artigo mostra todos os objetivos específicos, como estabelecer vínculo afetivo estímulo da linguagem corporal, musical escrita ajustada,
entre outros.
Levar o leitor a entender que a criança conhece diferentes manifestações culturais, e que,
como educador é o nosso papel levá-lo a conhecer, considerando as atitudes de interesse e
respeito e a valorização da diversidade.
no processo de desenvolvimento na primeira etapa deste projeto ressaltamos que as atividades, brincadeiras dirigidas, e brincadeiras livres sempre apresenta um resultado satisfatório, em
todas as perguntas realizadas creio que assim também será com esse projeto.
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DEFINIÇÕES E PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS EM TODAS AS
BRINCADEIRAS

Com base nas pesquisas e intervenções que
foram realizadas no ambiente escolar, com
as brincadeiras, pode-se concluir que o reconhecimento da necessidade da introdução do
brincar nas escolas, além do reconhecimento
necessário a utilização do brincar como uma
estratégia a mais, para a aprendizagem, que
trará benefícios para a criança, que se beneficia de uma forma satisfatória.

Segundo Piaget ( 1971 p.149 ), o desenvolvimento e a aprendizagem destaca-se pela
importância do caráter construtivista no desenvolvimento cognitivo da criança .Quando falamos de educação Infantil, um dos primeiros
questionamentos que surgem dentro do corpo
Piaget (1971) defende que o desenvolvimendocente é a definição de quais estratégias pedagógicas devem ser adotadas para estimular to está ligado a fatores biológicos internos, mas
o desenvolvimento e o aprendizado das crian- quais o ser humano desenvolve suas funções
mentais, físicas e emocionais, de acordo com
ças.
cada etapa de sua vida. A aprendizagem por
Ao elaborar um plano de ensino que integre sua vez está relacionada ao processo de inteatividades como: manipulação de objetos, de- gração da criança com fatores externos, seja
senhos, cantigas de roda, entre outros. Ao fa- no convívio familiar, escolar e na sociedade em
larmos do mérito que é o brincar nas práticas geral.
pedagógicas, é necessário primeiro entender
É nesse sentido que o brincar entra como
o que a criança quer e como ela é capaz de
desenvolver suas potencialidades, através dos ferramenta da construção do conhecimento,
através de brincadeiras de faz de conta, bonerecursos lúdicos.
cas, carrinhos, jogos, a criança desenvolve sua
No contexto histórico e sociológico, a criança capacidade de expressão e comunicação em
em formação é um sujeito social e faz parte de seu desenvolvimento cognitivo, além de propiuma organização familiar que está inserida em ciar a troca de afeto, ampliação do vocabulário
uma sociedade, com determinada cultura pro- e exposição das emoções.
fundamente marcada pelo meio social em que
O uso de recursos lúdicos por parte do prose desenvolve. É importante que o professor
seja muito além de um mediador de conheci- fessor além de despertar o gosto por aprender
mentos, veja a criança não apenas como um e por parâmetro no momento de diagnosticar a
aprendiz, ou como um adulto, mas a respei- capacidade e dificuldade de cada aluno.
to de acordo com a sua individualidade, seus
O PAPEL DO PROFESSOR NA
valores sejam eles morais, culturais, éticos ou
EDUCAÇÃO INFANTIL COMO
religiosos, para que a relação entre aluno e
GUARDIÃO DO BRINCAR
professor seja harmoniosa e tenham sucesso
no processo de ensino-aprendizagem.
Segundo Piaget (2013) e Barcelos (2013
Como tudo apresenta um sentido, o objeti- p. 102), dedicou grande dos seus esforços
vo do brincar na escola é usar as brincadeiras para explicar a estrutura do conhecimento e do
essenciais a criança, levá-la a pensar antes de desenvolvimento cognitivo. O brincar facilita a
agir, planejar e traçar objetivos, focar a aten- aprendizagem, então é preciso que o Educação, controlar as emoções e habilidades que dor seja a favor do lúdico, pois se o professão consideradas essenciais para a vida adul- sor não demonstrar interesse por essa forma
de educação, o profissional precisa aumentar
ta.
sua criatividade, o entusiasmo, a alegria, observar a criança no decorrer do brincar, pois
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este tema (brincar) na pré-escola é escolhido
Para Friedman (1992) a criança manifesta
porque a brincadeira é dinâmica, as crianças condutas lúdicas e constrói conhecimentos, no
conseguem desenvolver melhor a capacidade qual o desenvolvimento cognitivo da criança
de aprendizagem.
passa por quatro períodos distintos:
A criança se desempenha durante o brincar
Sensório motor
da mesma maneira que se esforça para aprenPré-operatório
der a falar, andar, comer, esse esforço é tão
Operatório concreto
intenso que muitas vezes a criança fica conOperatório formal
centrada na atividade. O professor deve resgaNesse sentido é fundamental o conhecimento
tar atividades de brincar de maneira global, utilizando com um antecedente de aprendizagem e desenvolvimento infantil, enquanto os componentes do desenvolvimento integral do homem
que virá com a alfabetização.
descritos por Piaget.
A educação Infantil deve respeitar a criança
como um todo e assim promover o seu desenvolvimento integral e é por isso que não se
deve levar a padronização dos hábitos que não
são mais utilizados pelos professores.

No pensamento de Vygotsky (1999), não podemos ignorar a necessidade da criança e os
incentivos que são eficazes para colocar em
ação, nunca seremos capazes de entender o
avanço de um estágio de desenvolvimento para
o outro, porque todo avanço está conectado
Na teoria de Piaget, a brincadeira aparece com uma mudança, mais acentuada nas moticomo forma espontânea e prazerosa, onde a vações, tendências e incentivos.
criança constrói conhecimentos, para Piaget
(1971), quando a criança brinca assimilado
Vygotsky , faz referências a diversos tipos de
mundo da sua maneira, sem o compromisso brincadeiras , porém discute o papel brinquedo
referindo - se especialmente ao jogo de papéis
com a realidade.
ou a brincadeira de faz de conta , escolinha
Ao longo de sua extensa obra , Piaget utilizou ,brincar de casinha ,brincadeiras imaginárias ,
se de jogos para investigar diferentes questões com cabo de vassoura como se fosse um ca, Piaget mostra claramente suas obras que os valo , por exemplo a criança se relaciona com o
jogos não são apenas uma forma de entreteni- significado em questão , com o objeto concreto ou imaginário , a criança é levada a agir no
mento para gastar energia das crianças, mas
mundo imaginário , onde a situação é definida
uma forma de contribuir e enriquecer o desenpelo significado estabelecido pelas brincadeivolvimento intelectual, segundo Kishimoto a te- ras e não pelos elementos reais concretamente
oria piagetiana adora brincadeiras como con- presentes .
duta livre, espontânea, que a criança expressa
por sua vontade própria e pelo prazer que lê
A situação imaginária não era considerada
causa .
como uma característica definidora do brinquedo em geral, mas era tratada com atributo de
Piaget e Apud Friedman (1992) a criança de- subcategorias específicas do brinquedo.
senvolve de uma forma integral nos aspectos
Segundo Kishimoto (um escritor Japonês,
cognitivos, afetivos, físico-motor, moral, linguístico e sociais.É um processo de desenvolvi- criador de Naruto em 1999) o brinquedo estimento que se dá a partir do qual a criança vai mula a representação, a expressão de imagens
conhecendo o mundo e agindo sobre ele, pois que expressam aspectos da realidade, já o jogo
essa interação com a criança, vai assimilando explicitamente ou implicitamente determina o
desempenho de certas habilidades habilidade
determinadas informações segundo o seu esdefinidas por uma estrutura pré-determinada no
tágio de desenvolvimento.
objeto e em suas regras (KISHIMOTO, 2002).
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crianças em faixa etária, dificultando assim a
interação e o aprendizado, que se dá a, quanSegundo Piaget (1971 p. 146) na educação do a cidades diferentes se junta.
infantil, os brinquedos de largo alcance para
Segundo Oliveira (1997 p. 57) acrescentar
uma criança explorar suas habilidades, sua
criatividade e seus objetivos, ela entra em um o fato que o lúdico pode ser utilizado como
mundo imaginário e criativo buscando assim uma estratégia de ensino-aprendizagem, assim
desenvolver suas habilidades e mostrar o que o ato de brincar na escola sob a perspectiva
ela foi capaz de desenvolver. para educadores, de Lima ( 2005 ) está relacionado ao educaquando a criança brinca ela tem o poder de to- dor que deve se apropriar de subsídios teórimar decisões expressar sentimentos, interagiu cos que consigam convencê-lo e sensibilizá-lo
com ela e com seus colegas em um mundo sobre a importância da atividade idade para
aprendizagem e para o desenvolvimento do
imaginário.
aluno.
O brinquedo de largo alcance desafia a
Alguns educadores defendem o pensamento
imaginação e assim os pequenos aprendem a
construir explorando materiais disponíveis, du- que brinquedos de Largo alcance estimulam
rante os momentos de brincadeiras, as crian- muito mais a inteligência da criança e são imças se deparam com certos materiais, eles são portantes para o desenvolvimento dos pequeencorajadas em pensar, explorar, criar, desen- nos, sejam eles utensílios , potes, colheres de
volver habilidades, que darão sentido a brinca- silicone, tampas de amaciante, latas de leite
deira é comum encontrar as crianças subindo vazias, entre outros, esses objetos proporciodescendo brincando com caixas tecidos e rou- nam no mundo da fantasia a imaginação e criapas a criança carrega consigo a imaginação, tividade, quando exigimos da criança estruturar
enquanto a criança está explorando os mate- seu próprio brinquedo, ou brincadeiras, permite
riais os educadores têm o papel de realizar in- que algumas funções cognitivas sejam estimutervenções que instigue o pensamento infantil ladas pois para estruturar se eles precisarão
e favoreça a ampliação de possibilidades, des- de organização e planejamento flexibilidade
sa forma os alunos descobrem novas habilida- cognitiva, criatividade, manutenção da atenção,
des, e as usam em suas criações e também memória operacional e capacidades mentais
na interação com outros amigos (CARVALHO, objetos não estruturados trabalham na criança,
pode ser desde uma caneta que passa a ser
1992 p. 28).
um telefone ou um avião , um pote maior não
Para a professora, Silmara Regina dos Santos cabe em outro menor, mas o contrário sim, ela
, o brinquedo que a criança enxerga estimula desenvolve a noção de encaixe pensamento
algumas funções cognitivas como a organiza- lógico e matemático nesse processo de estrução, o planejamento, a criatividade, a memória turar ou NÃO estruturado (VYGOTSKY, 1998).
e a atenção, auxiliam na coordenação motora,
Para o autor (1998), uma reflexão importante
na socialização, também notamos que muitas
brincadeiras os pequenos usam o pensamen- sobre a construção, e as relações da criança
to lógico e matemático, principalmente quando onde a imaginação é a base de toda a atividaestão estruturando ou encaixando materiais, de criadora, se manifesta por igual em todos
exemplificou a educadora Denise na AMIC os aspectos da vida cultural, possibilitando asVillage, o brincar o brincar com os materiais de sim uma criação artística fantástica no mundo
longo alcance vai na contramão de um modelo infantil.
de educação que percebe o brincar como perda de tempo um instrumento para aquisição
de conteúdos curriculares e também separa as

BRINQUEDOS DE LARGO ALCANCE
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JOGOS E BRINCADEIRAS
Segundo Oliveira (2002) a brincadeira desenvolve a autoestima da criança, a brincadeira é
um recurso privilegiado de desenvolvimento
das crianças pequenas que acionam e desenvolvem processos psicológicos.
Para o autor (2002), particularmente a memória e a capacidade de expressar elementos
com diferentes linguagens, representam um
mundo por imagens, de tornar o ponto de vista do educador ajustar seus próprios argumentos por meio de conflitos de papéis que
se estabelecem ao compartilhar situações,,
emoções e afetividade, a importância de brincar também está ligada ao desenvolvimento da
imaginação e na fundamentação de afetos, exploração de habilidades e na medida em que
assume vários papéis, com competências cognitivas e interativa.

Já de acordo com a concepção de Teixeira
(2010, p. 44) brincar é uma fonte de lazer uma
fonte de conhecimento, o brincar é como parte
integrante da atividade educativa nesse sentido
podemos perceber que o brincar é primordial
para todas as fases da Educação em todas as
idades.

AUTONOMIA DA CRIANÇA NAS
BRINCADEIRAS
Segundo Denise Pozas (2012,) que é especialista em educação infantil ela acredita que
a criança passa a ver o mundo com os olhos
dos pais, e que falta espaço para ela descobrir
o mundo e ser mais feliz.

Denise acho que a brincadeira dirigida é importante , mas a brincadeira livre desenvolve
a criatividade e autonomia da criança que é
primordial no desenvolvimento da inteligência
, ela defende que na educação infantil seja um
espaço pedagógico sim , mas que o educador
Para Maluf (2009 p .13) no desenvolver das dê liberdade para que a criança descubra o
habilidades essenciais que irão ajudar em sua mundo e adquira equilíbrio e autonomia.
vida escolar e pessoal como: coordenação moAs concepções que orientam o currículo intetora, inserção cultural, sociabilidade, diferentes
grador da infância (Paulistana SP, 2015), afirformas de linguagem entre outras.
ma que o processo de aprendizagem acontece
O período da educação infantil é o início da como um resultado de uma construção pessovida escolar e nesse período que ela desenvol- al.
ve a parte cognitiva motora, emocional social
Paulo Freire no conjunto de sua obra, A ese cultural, mas para que esse processo de
cola é o lugar onde fizemos boas perguntas,
desenvolvimento tenha sucesso , ela precisa
que levem a criança a pensar e refletir sobre
explorar esse ambiente com cores vivas, brin- os seus gostos e suas preferências, permitir a
quedos adequados e atrativos, em um ambien- reflexão sobre aquilo que está sendo proposto
te de sala de aula deve ser acolhedor, atraente, , pois quando fazemos boas perguntas, criaprazeroso e agradável.
mos condições para criança projetar o futuro
da ação, o educador precisa oferecer opções,
Segundo Lopes (2005 p .35), o jogo era a e condições para criança como alguns questioum exercício e a preparação para a vida adul- namentos: o que vamos fazer hoje? , qual cor
ta para a autora a criança aprende brincando, você quer usar ? do que vocês gostariam de
desenvolvendo jogos interativos, jogos para o brincar hoje? ... ainda para Paulo, não podemos
aluno desenvolver suas potencialidades, incor- na relação com a criança impor tudo para ela,
porar valores, conceitos, conteúdo, brincar as decidir tudo por ela, a escuta e o acolhimento
duas concepções diferentes pois está produ- como uma atitude permanente do professor é
a forma privilegiada de afeto com as crianças e
zindo conhecimentos.
com certeza ele afirma um resultado totalmente
satisfatório
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O BRINCAR NOS TEMPOS HISTÓRICOS
Segundo Góes (2008 p .37), afirmação, que
a atividade lúdica, jogos na brincadeira, necessitam ser melhorados e compreendido, e encontrar um espaço para ser entendido como
educação. Na medida em que o professor
compreende toda a sua capacidade e potencial de contribuir no desenvolvimento infantil,
grandes mudanças irão acontecer na educação infantil e nos sujeitos que estão inseridos
nesse processo.

No decorrer dos dias o tempo foi passado e
gerando uma certa preocupação com a segurança, mudou a dinâmica das brincadeiras e
o maior acesso à tecnologia de ponta, trouxe
inovações mais rapidamente. Hoje os jogos de
redes são uma febre entre as crianças e adolescentes. Foi realizado um apanhado histórico
da evolução dos brinquedos, assim como a peteca que era brinquedo das crianças indígenas
(FREIRE,1983).
Amarelinha era brincadeira pós chegada dos
portugueses até 1880. Alguns relatos registrados em diários de viagens dos portugueses, os
índios que também viviam aqui antes da chegada dos portugueses, já praticavam um jogo
que armazenava uma trouxa de folhas cheias
de pedras que eram amarradas em uma espiga de milho , foi aí que se chamou Peteca ,
quer dizer “ bater “ em Tupi .

Na educação de modo geral e principalmente na educação infantil o brincar é um veículo
com muito potencial de aprendizagem como
processo social. A proposta do lúdico é promover uma alfabetização significativa na prática educacional, incorporar o conhecimento
através das características do conhecimento
do mundo, o lúdico promove o rendimento esAs crianças africanas sofreram influência
colar, além do conhecimento, oralidade, pensaem suas brincadeiras com a introdução de elementos e o sentido.
mentos Europeus aos jogos e materiais herSegundo Vygotsky/ Leontiev (1998, p. 125) dados de sua matriz Africana. Já Gilberto FreiAs brincadeiras de criança ao longo do tempo re lembra que grande parte das brincadeiras
, a peteca por exemplo foi uma brincadeira que entre meninos e meninas, brancos e negros,
durou por muitos anos e hoje olhamos uma sem nenhum tipo de distinção, reproduziam a
criança com os olhos fixo em frente a uma TV denominação do patriarcalismo e escravidão,
manejando um Playstation ou um Xbox, pode mas alguns jogos permaneceram por gerase não imaginar que a infância já foi mais diver- ções seguintes como: Pião e pipa, entre outros
tida ,mas ativa fisicamente , e nos dias de hoje (BRASIL, 1998, p. 30 / v. 1),
muito mais perigosa.
A bola é muito antiga, existem relatos que os
Desde as primeiras brincadeiras de correr, chineses e japoneses já se divertiam com boesconde-esconde, se perduraram por déca- las de diversos materiais, a bola inglesa é que
das, até os robôs e óculos de realidade virtual ficou famosa no Brasil em 1894, trazidas pelo
dos dias de hoje, a tecnologia sempre esteve inglês Charles Miles, e o nosso país foi quem
aliado a uma experiência mais prazerosa para teve a primazia em inventar a bola branca em
1935 por Joaquim Simão, teve a ideia de fazer
a criança.
a bola branca para ajudar os peladeiros que
jogavam a noite.
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Assim como a bola é um brinquedo inesquecível, também existem outros brinquedos que
marcaram a infância das crianças. Podemos
citar alguns brinquedos que também fizeram
parte do desenvolvimento das crianças, como
por exemplo: Aquaplay (brinquedo que continha água, pecinhas dentro e tinha como objetivo acertar a argola nos golfinhos),assim como
a Boneca Moranguinho que nasceu nos desenhos de TV feitos em 1977 por Muriel Fahrion
e os bonecos do cavaleiros do Zodíaco, que foi
um verdadeiro fenômeno japonês que chegou
ao Brasil na década de 90.

Algumas brincadeiras como: “fogo-foguinho”,
são brincadeiras onde se usam cordas. “Chicotinho-Queimado”, trata-se de uma brincadeira
de rua muito tradicional que fez muito sucesso
entre as crianças, entre outras brincadeiras que
foram levadas para a escola. Crianças gostam
mesmo é de brincar, conheça brincadeiras de
diversas regiões, pois brincadeiras vão muito
além da diversão. Brincadeiras populares foram passando e foram sendo ensinadas de várias gerações (FRIEDEMANN , 1996).
A brincadeira “Amarelinha”, é uma brincadeira da região Norte e é muito famosa em todo
o Brasil, porém na região Norte é conhecida
como “macaca”. “Trem maluco”, é uma das
brincadeiras mais apreciadas pelas crianças
em Pernambuco. Na região Centro-oeste existia a brincadeira “pato ganso”, é uma brincadeira que as crianças apreciam até os dias de
hoje, pois trabalha exercício físico, concentração entre outros (NORA, 1993 p.7-28).

O brinquedo chamado “Vai e Vem”, surgiu no
final da década de 70 na Itália, e alguns anos
depois já havia conquistado a todos, também
era um brinquedo muito usado nas escolas,
inclusive nas aulas de Ed. Física, a essência
do jogo era abrir os braços separando as cordas, e assim movimentar a bola até chegar no
outro lado. Assim entre outros brinquedos, faziam nas escolas como: Brick Game, Bat Bag,
Cai não cai, cara a cara, genious, entre outros
Na região Sudeste a brincadeira apreciada
(BRASIL, 1998, p .30 / v. 1).
pelas crianças era o “coelho sai da toca”, um
grupo de crianças, um deles ocupa a toca e o
Segundo , Vygotsky (1998, p .137), próximo outro fica fora e vão substituindo as tocas, é
ao Século XX era mais comum ir brincar na possível trabalhar matemática com a quantidarua, por isso se popularizaram as brincadeiras de de tocas, o jogo é muito emocionante, se
coletivas, onde era necessário um grande nú- o grupo de crianças for pequeno, podem ser
mero de pessoas para que a brincadeira ficas- desenhadas no chão ou ser usado bambolês.
se divertida, eram jogos de pega-pega, guerra
de gavião, queimada, entre outras brincadeiras
Já na região Sul, o “carrinho de lomba” é o
que foram surgindo ao longo do tempo. As que as crianças brincam, é realizado com um
pessoas mais velhas contam suas experiên- carrinho com os pés apoiados nos eixos froncias vividas com as brincadeiras de rua são tais, também algumas crianças apostam corconhecidas por estimular a criatividade, a so- rida com os amigos. E assim vamos descocialização, capacidade cognitiva e habilidades. brindo que não importa local ou distância, mas
a brincadeira faz parte do mundo infantil independente da região (VYGOTSKY, 1984, 14).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No desenvolver deste artigo, os resultados das pesquisas e dos estudos, deixam a brincadeira
como uma excelente ferramenta, e um suporte de estímulo ao ambiente educacional, sua influência com o desenvolvimento infantil, o brincar pode ser utilizado por toda a vida da criança até
a fase adulta.
De alguma forma, a brincadeira se faz presente e acrescenta elementos indispensáveis para
o desenvolvimento e o relacionamento com outras pessoas.Somente dessa forma a criança estabelece com os jogos e brincadeiras uma relação natural e extravasa suas emoções como a
tristeza, alegria, angústia e o entusiasmo.
Por meio da brincadeira e do jogo que a criança se envolve com o outro, para nós, profissionais da educação, a criança tem a oportunidade de desenvolver sua capacidade de expor o que
se dedica e de se inteirar com outros amigos para explorar tudo que é proposto.
A Ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade, mas especificamente na
infância, onde deve ser vivenciada não só como diversão, mas também para desenvolver suas
potencialidades e na evolução e construção de uma formação total do ser humano. Além da
interação, a brincadeira, o brinquedo e o jogo proporciona, são fundamentais como mecanismo
para desenvolver a memória, a linguagem, a atenção, a percepção a criatividade e habilidade
para melhor desenvolver a aprendizagem.
Brincando e jogando a criança terá oportunidade de desenvolver capacidades indispensáveis
a sua futura atuação profissional, tais como atenção, afetividade, o hábito de concentrar-se,
dentre outras habilidades. Nessa perspectiva, as brincadeiras, os brinquedos e os jogos vêm
contribuir significantemente para o importante desenvolvimento das estruturas psicológicas e
cognitivas do aluno.
Portanto, a introdução de jogos e atividades lúdicas no cotidiano escolar é muito importante,
devido à influência que os mesmos exercem frente aos alunos, pois quando eles estão envolvidos emocionalmente na ação, torna-se mais fácil e dinâmico o processo de ensino e aprendizagem.
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A MAGNITUDE DO LÚDICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo aponta as possibilidades e os benefícios às crianças, no seu desenvolvimento em vários aspectos, favorecendo seu crescimento, sua socialização e aprendizagem por
meio de várias atividades, as quais são possíveis através da ludicidade, portanto o referido
artigo tem como objetivo compreender a magnitude do lúdico na Educação Infantil, adquirido
através de brincadeiras e dos jogos, de forma que lhes possibilitem desenvolver a autonomia,
coordenação motora, criatividade, da sua socialização, interação com outras crianças e principalmente a diversão. Através das pesquisas, foi possível entender que o trabalho realizado
com lúdico vem ao longo dos tempos conquistando seu espaço, sua importância e até mesmo
necessidade, tornando-se uma ação indispensável, seja na infância, idade adulta ou velhice.

Palavras-chave: Lúdico; Educação Infantil; Brincadeiras; Jogos.
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INTRODUÇÃO

H

á algum tempo, pesquisadores, educadores, psicólogos e outros estudiosos têm ressaltado a importância dos jogos e das brincadeiras para a Educação Infantil. Algumas
contribuições já foram dadas, verificando-se, que por meio da brincadeira a criança tem
a possibilidade de apreender o meio sócio-histórico-social que a permeia.
Também foi analisada a importância do lúdico como um todo, destacando a realização deste
trabalho dentro da Educação Infantil, os benefícios que os jogos e as brincadeiras possibilitam
às crianças, pois trabalhando com o lúdico se estabelece uma forma de incentivo a capacidade
de criar das crianças, e ao mesmo tempo delas estarem se relacionando com o mundo.
De acordo com D’Ávila (2006), a palavra lúdico conceitua-se sobre a ideia de prazer que consiste no que se faz, sendo que tem ganhado um espaço muito importante entre profissionais de
várias áreas, por sua relação com a realidade socioeconômica, política e cultural, que definem
o mundo contemporâneo.
Ainda o mesmo autor diferencia ludicidade de atividade lúdica, compreendendo a primeira
como a vivência realizada de forma plena de cada momento, entregando-se e envolvendo-se
com ele, e atividades lúdicas como conteúdo, métodos criativos que venham para encantar o
ensinar e o aprender.
O lúdico, como estratégia de ensino, pode ser um grande aliado no ensino aprendizagem dos
alunos, principalmente se tratando da educação infantil, que é uma fase na qual as crianças movimentam-se intensamente buscando desvendar o mundo que os cerca. Pode estar associado
a jogos, brincadeiras, interesse, prazer, além de ajudar a desenvolver a criatividade e de proporcionar bem estar aos educandos.
O brinquedo tem um amplo valor na educação infantil, por isso cabe ao professor desenvolver
estratégias para utilizar isso a seu favor e de seus alunos, sendo que o lúdico pode ser um ótimo
aliado para alcançar seus objetivos educacionais.
Logo, existe a necessidade de conscientizar pais, professores e a comunidade em geral, da importância do brincar na infância, enfatizando que o brincar não se trata apenas de uma atividade
prazerosa, mas também de parte essencial no processo ensino aprendizagem.

570

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

CONCEITO DE INFÂNCIA
O sentimento de Infância passou por transformações até chegar ao seu conceito atual. Ariès
(2006) observa em seus estudos que a criança
ao longo da história nem sempre foi tratada como
tal, e que o sentimento de Infância que parece tão
normal à sociedade moderna não existia até meados do século XIII, onde era vista como “adultos
em miniatura.” Mudanças significativas em relação
ao modo de ver e tratar as crianças ocorreu a partir da descoberta da prensa tipográfica, colocando adultos e crianças separadas, diferentemente
do que ocorria antes, quando todos ocupavam e
desfrutavam igualmente dos mesmos espaços.
Porém, a mais significativa, em termos nacionais,
foi a que aconteceu após a promulgação da Constituição Federal em 1988, na qual a criança e o
adolescente foram concebidos como sujeito de
direitos. Logo, ganharam o direito de frequentar a
Educação Infantil, sendo dever de o Estado oferecê-la para as crianças de zero a seis anos.
O Referencial Curricular (1998) menciona a
criança como um sujeito social e histórico, onde
devem considerar suas exclusividades afetivas,
emocionais, sociais e cognitivas. Sendo assim as
crianças são caracterizadas como seres que enxergam e sentem o mundo de uma maneira correta.
É por meio das relações que estabelece com as
pessoas e com o ambiente que as cerca, que as
crianças procuram compreender o mundo o qual
estão inseridas. Sendo assim, quando a criança
brinca, adapta elementos de sua realidade e lhe
atribui novos significados, criando seu modo de
compreender o mundo, possibilitando seu desenvolvimento em todos os sentidos.
A esse respeito, as Diretrizes Curriculares para a
Educação Infantil acrescenta:
A criança centro de planejamento curricular, é
sujeito histórico e de direitos que os desenvolve
nas interações, relações e práticas cotidianas a
ela disponibilizadas e por elas estabelecidas com
adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. Nessas condições ela faz amizades, brinca com água
ou terra, faz-de-conta, deseja, aprende, observa,
conversa, experimenta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo e sua identidade pessoal e
coletiva, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p.06).
Neste sentido compreendemos a importância
do lúdico na Educação Infantil, possibilitando o desenvolvimento da criança em todos os sentidos.

A RELAÇÃO DESENVOLVIMENTO
E APRENDIZAGEM NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Para a compreensão da aprendizagem e do
desenvolvimento dos sujeitos, partimos dos
estudos de Vygotsky, nos baseando nos pressuposto da Teoria Histórico Cultural. Vygotsky
ao longo da sua trajetória de estudos buscou
compreender a origem e o desenvolvimento do
homem, principalmente com relação ao desenvolvimento dos processos psicológicos e da
história individual. Afirmava que o desenvolvimento e a aprendizagem caminham juntos e
se relacionam, pois a constituição do sujeito é
um movimento dialético entre ambas as concepções.
A teoria Histórica cultural parte do pressuposto que os sujeitos se desenvolvem por meios
das interações nos processos de mudanças e
transformações que ocorrem no meio em que
vivem. O desenvolvimento também está inserido nas as práticas culturais e educativas, ambas levam consigo o processo de aprendizagem e as experiências dos sujeitos. Vygotsky
buscou interpretar e ter como objeto de investigação do desenvolvimento a área da espécie,
dos grupos culturais e dos indivíduos, em seus
estudos fez algumas reflexões sobre vários aspectos da aprendizagem e do desenvolvimento.
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Aprendizagem e desenvolvimento estão relacionados, pois a criança desde o ventre da
mãe carrega consigo formas de aprendizado
que serão desenvolvidas pelo social. O aprendizado é o que promove o despertar dos processos internos do desenvolvimento, que se
faz importante no contato com os indivíduos
para ocorrer esses processos, por exemplo, se
um indivíduo vive em um grupo social onde a
língua é o inglês e ao se deslocar para um outro grupo social onde a língua é o português,
ele estará passando pelo processo de aprendizado dessa nova língua, despertando e alterando o seu desenvolvimento interno, deixando
claro que o aprendizado promove o desenvolvimento do sujeito e sua relação o ambiente sociocultural. A relação entre os indivíduos e importância das trocas sociais é muito enfatizada
por Vygotski, então ele formulou um conceito
de Zona do Desenvolvimento Proximal.
A Zona de Desenvolvimento Proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadureceram, mas que
estão, presentemente, em estado embrionário”
(VYGOTSKY, 1984, p. 97), ou seja, a Zona
de Desenvolvimento Proximal é o percurso que
o sujeito terá que percorrer para desenvolver
as funções que estão em amadurecimento(desenvolvimento potencial) e que posteriormente
serão funções consolidadas (desenvolvimento
real).
Segundo Vygotsky a interação social é importante no processo de construção das funções psicológicas humanas. O sujeito de desenvolve individualmente num ambiente social
e nas relações com outros sujeitos. O contato
entre os indivíduos, as intervenções e as trocas
de experiências permitem que os mesmos se
constituam enquanto sujeitos que são capazes
de pensar a realidade e transformá-la, os sujeitos que possuem mais experiências contribuem no processo de desenvolvimento daqueles que ainda são imaturos.
A escola busca estabelecer o processo de
ensino aprendizagem por meio de atividades
mediadas por professores no qual faz interferências na zona de desenvolvimento proximal
para que ela consiga avançar na compreensão
de mundo.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Toda criança de acordo com o que determina
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, no Art. 7:
tem o direito de se divertir “[...] toda criança
terá o direito de brincar e divertir-se cabendo à
sociedade e a autoridade pública garantir a ela
o exercício pleno desse direito”.
O lúdico está associado a jogos, brincadeiras, interesse, prazer, ajuda a desenvolver a
criatividade e proporciona bem estar aos educandos, cabe ao profissional de educação utilizar a ludicidade como meio para desenvolver
inúmeras capacidades em seus alunos para
que o ensino aprendizagem aconteça de forma
espontânea, divertida e principalmente significativa.
A brincadeira é uma palavra que se associa às crianças e à infância. De acordo com o
Referencial Curricular (1998), se trata de uma
atividade que permite que a criança imite uma
realidade por ela vivenciada, onde a brincadeira se torne uma “imitação transformadora”.
As brincadeiras estão presentes na vida das
crianças, com diferenciações em diversos tempos e culturas, mas destaca-se praticamente
em relação ao desenvolvimento da aprendizagem das crianças na Educação Infantil, ação
esta, natural na vida das crianças, integrada
ao seu dia a dia, a sua rotina, além de propor
prazer e alegria, são ações universais, estão na
história da humanidade ao longo dos tempos,
fazem parte da cultura de um país, de um povo
(FRIEDMANN, 1996, p. 69).
O brincar atualmente é uma ação considerada lúdica no qual trabalha na criança seu
desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo, principalmente por ser uma ação no qual
proporciona a socialização e interação com outras crianças, estimulando consecutivamente a
autonomia, curiosidade, criatividade, raciocínio,
ou seja, ela aprende brincando, se divertindo,
pois a brincadeira proporciona as crianças
uma aprendizagem alegre e prazerosa (FRIEDMANN, 1996, p. 71).
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Assim pode-se perceber que as brincadeiras
são ações positivas ao desenvolvimento infantil, possibilitando sua socialização, interação, e
o desenvolvimento integral, o que permite facilidades mediante sua aprendizagem. O brincar possibilita que a criança se encontre com
o mundo, e por meio das brincadeiras se relacione com os demais indivíduos, criando e
inventando. E como ponto de partida, o lúdico
fornece à criança elementos considerados indispensáveis à sua vida, como sua cultura (RODRIGUEZ, ROISIN, 2007).
A brincadeira valoriza o espaço para que a
criança possa brincar. Ao professor, utilizar o
lúdico como forma de poder facilitar a construção da aprendizagem, possibilita-lhe reconhecer a identidade, despertar a autonomia, local
cheio de estímulos, agrados, alegria, diversão,
desenvolve muitas habilidades, considera-se
um local transformador.

Segundo Vygotsky (1991), as maiores obtenções de uma criança são adquiridas no
brinquedo, isso porque ele ensina a desejar,
fazendo uma relação desses desejos a um eu-fictício, estabelecendo o jogo e suas regras. O
autor afirma ainda que é por meio da brincadeira que a criança vence seus desafios e limites,
experimenta experiências novas independente
de sua idade e realidade a qual está inserida,
proporcionando seu desenvolvimento integral e
de sua consciência.
Os autores confirmam que a atividade lúdica é importante ao desenvolvimento infantil,
que pode ser trabalhado na Educação Infantil
através das brincadeiras e dos jogos, permitindo aprender a seguir regras, ter seus limites,
construir um relacionamento positivo com outras crianças.

De acordo com Vasconcellos (2005, p. 78),
“a ação de brincar proporciona as crianças o
desenvolvimento de uma aprendizagem que
valoriza a criatividade, os valores, a vontade de
aprender como um ser integral”, destacando-se na pré-escola. Dessa forma, as brincadeiras também possibilitam as crianças desenvolver sua criatividade, imaginação, socialização,
limites principalmente por estar se relacionando com outras crianças, entre outros:
[...] a pré-escola, nesse caso, é um recurso benéfico, enquanto se propõe a
ser um ambiente intermediário, entre o lar
e a escola, no período de vida em que a
personalidade começa a se formar. Cabe ao
professor proporcionar um ambiente agradável que facilite a adaptação da criança, nesse
primeiro contato com a escola, demonstrando
que gosta dela e se interessa por ela, uma vez
que a transição dá um impacto muito grande
e, por isso mesmo, exigirá, tanto do professor
como dos pais, grande compreensão e paciência (BORGES, 1987, p. 3).
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O JOGO E SUAS ESPECIFICIDADES
Segundo Malaquias Ribeiro (2013), os jogos
possuem características de: cooperação, comunicação eficaz, competição honesta e redução da agressividade.
Os na educação infantil possuem características fundamentais para o desenvolvimento e a
aprendizagem das crianças entre elas estão as
regras, a socialização, a imaginação a frustração entre outras.
Kishimoto (1996, p. 37), complementa que a
utilização do jogo potencializa a exploração e a
construção do conhecimento, por contar com
a motivação interna típica do lúdico.
O jogo inclui características: simbolismo: representa a realidade e atitudes; significação:
permite relacionar ou expressar experiências;
atividade: a criança faz coisas; voluntário ou
intrinsecamente motivado: incorporar motivos e
interesses; regrado: sujeito a regras implícitas,
e episódico: metas desenvolvidas espontaneamente (FROMBERG, 1987, p.36 apud KISHIMOTO, 1996, p. 27).
Quando a criança joga, ela constrói conhecimento através das estratégias que imagina para
desempenhá-lo com eficácia. Araújo (1992,
p.14) esclarece que ao jogar, a criança apresenta características de um ser completamente
livre, motivado por uma necessidade intrínseca
de realização pessoal, mas toda finalidade que
procura no momento em que brincar está além
de si mesma.
O jogo ensina regras e desenvolve os aspectos físico, cognitivo, afetivo, social e moral, pois
explora tudo aquilo que está a sua volta a volta
da criança proporcionando aprendizagem de
qualidade. Segundo Kishimoto (1996, p.96), o
jogo, por ser livre de pressões e avaliações,
cria um clima de liberdade, propício à aprendizagem e estimulando a moralidade, o interesse, a descoberta e a reflexão.
Existem diversos tipos de jogos com características distintas que auxiliam o desenvolvimento da motricidade fina e ampla:
O jogo, nas suas diversas formas, auxilia no
processo ensino-aprendizagem, tanto no desenvolvimento psicomotor, isto é, no desenvolvimento da motricidade fina e ampla, bem
como no desenvolvimento de habilidades do
pensamento, como a imaginação, a interpre-

tação, a tomada de decisão, a criatividade, o
levantamento de hipóteses, a obtenção e organização de dados e a aplicação dos fatos e
dos princípios a novas situações que, por sua
vez, acontecem quando jogamos, quando obedecemos a regras, quando vivenciamos conflitos competição saudável (FERREIRA ; SILVA
RESCHKE p.3).
As atividades com jogos auxiliam no desenvolvimento da imaginação, simulação e estratégias, e quando as situações são planejadas
por profissionais possuem o objetivo de proporcionar para a criança a construção de novos conhecimentos e/ou habilidades (MEYER,
2008, p. 33).
Os jogos proporcionam um auxílio para a
construção da aprendizagem do aluno, pois o
coloca como aprendiz do conhecimento nas
áreas: cognitiva, afetiva e psicomotora. Assim
possibilitam ensinar de maneira dinâmica e
atraente, proporcionando aos alunos sucesso
no processo de ensino-aprendizagem.

A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR
EM RELAÇÃO AO TRABALHO COM O
LÚDICO
Atualmente os educadores devem ser profundos conhecedores das maneiras que seus
alunos aprendem, para que o seu trabalho seja
realizado com o objetivo de direcionar o ensino, a utilização do lúdico é uma estratégia, pois
proporcionando um ambiente de criatividade e
desafiador, a aprendizagem vai fluir de forma
dinâmica e divertida (SACCHETTO, 2011).
Assim compreendemos segundo o autor
que o profissional em sala de aula deve antes
de ser um professor atuante, competente, ele
precisa utilizar- se de métodos como maior participação, ser crítico, trabalhar as experiências
trazidas pelos alunos no seu dia a dia, ações
que contribuem para o seu desenvolvimento,
além de propor situações estimulantes e incentivadoras, ser o mediador no processo ação-reflexão, incentivar sua criatividade, conforme
está contido na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 9394/96).
O professor que trabalha com a Educação Infantil precisa desenvolver seu trabalho focado
nas brincadeiras, estar atento a faixa etária das
crianças, para que cada atividade trabalhada
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possibilita ao professor atingir os objetivos propostos, além de materiais coerentes e necessários.
As brincadeiras, na Educação Infantil, fazem
com que as crianças assimilam mais facilmente e melhor, possibilita construir um conhecimento específico, organizado. Assim as aulas
devem ser planejadas de forma prazerosa, desafiadora, motivadora, permitindo mais um espaço de aprendizagem, além de interessante,
utilizando as brincadeiras e os jogos.
Com o trabalho do professor o lúdico e a
brincadeira acabam se tornando um recurso
pedagógico eficaz, não é uma tarefa fácil, mas
que proporciona muitos benefícios e resultados
satisfatórios para o desenvolvimento da criança.
De acordo com Friedmann (2003) as atividades lúdicas revelam e apoiam o desenvolvimento do aluno. O professor precisa tomar conhecimento disso e não exercer uma pressão
que ignore a fase do faz de conta, do brincar e
dançar. Normalmente, são atribuídas responsabilidades muito precoces aos alunos e assumir
as brincadeiras na escola é uma postura que
pede muita reflexão aos educadores.
No ambiente pré-escolar, a criança consegue
vivenciar mais as experiências de aprender e
de conhecer, ou até mesmo de passar o maior
tempo do dia convivendo com o professor.
Por isso, a escola não deve pular as etapas
do desenvolvimento, isso é extremamente prejudicial e trará consequências futuras para a
criança, nas áreas pedagógica, emocional ou
social. Assim, destaca-se que a Educação Infantil tem um papel importantíssimo no preparo
da criança para a alfabetização e deve cumprir
este papel com competência, pois é o início
da formação da criança, é a partir daí que ela
vai ter o primeiro contato com o processo de
aprendizagem formal e sistematizada, no qual
a criança também aprende com o meio, e a
aprendizagem espontânea que se torna a base
do conhecimento científico, sendo a base para
todos os anos de escola que ela terá no futuro.
Hoje as instituições escolares têm trabalhado
de diferentes formas, para estimular as aprendizagens infantis através do lúdico e levando
em consideração a importância e a postura do
professor. É essencial que o professor e a escola estejam conscientes de que uma criança

é criança porque brinca, enxergando-a como
um ser em processo de desenvolvimento. Além
disso, o professor da Educação Infantil precisa
gostar de lidar com crianças e entender suas
necessidades. Para isso, o planejamento auxilia na organização do docente em sala de
aula, o qual pode realizar um trabalho com as
atividades lúdicas voltadas para a Educação
Infantil.

METODOLOGIA
Os dados foram coletados através de pesquisa bibliográfica, complementando o tema
abordado e pesquisado complementando as
informações já colhidas através dos estudos
de outros autores. Assim todos os dados adquiridos permitirão claramente entender e compreender a importância do lúdico no desenvolvimento infantil.
Segundo Gil (2007, p. 17), “pesquisa é um
procedimento racional e sistemático que tem
como objetivo proporcionar respostas aos
problemas que são propostos”, desta forma a
pesquisa é sempre requerida quando não se
dispõe de informações suficientes para poder
responder ao problema.
Considera-se que na pesquisa bibliográfica
o passo inicial na construção efetiva de um
protocolo de investigação, quer dizer, após a
escolha de um assunto é necessário fazer uma
revisão bibliográfica do tema apontado. Essa
pesquisa auxilia na escolha de um método
mais apropriado, assim como num conhecimento das informações que se busca para a
construção da pesquisa.
Segundo Abrantes (2011) a pesquisa bibliográfica, é proveniente de fontes escritas, procura-se explicar os problemas a partir de referências publicadas em documentos, que pode ser
realizada independente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental, onde ambos
os casos buscam conhecer e analisar sobre
um determinado tema, que se constitui parte
da pesquisa descritiva ou experimental quando
tem a intenção de recolher as informações e
conhecimentos que são produzidos nas diversas formas de investigação são sistematizados
de acordo com determinadas perspectivas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o jogo e a brincadeira devem ser considerados como uma influência ao processo de desenvolvimento infantil, ou seja, favorecem o desenvolvimento da autoestima, da
criatividade, ocasionando mudanças qualitativas em suas estruturas mentais. Por meio das brincadeiras, as crianças desenvolvem também algumas noções da vida em sociedade, noção das
regras e sua socialização.
A importância da inserção dos jogos e brincadeiras no cotidiano da Educação Infantil faz com
que os educadores assumam um compromisso de oportunizar as crianças a brincadeira e a
aprendizagem de maneira simultânea, além do processo de conscientização acerca das questões sociais e históricas.
A fim de compreender algumas Leis que contemplam a Educação Infantil, recorreu-se a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) e o RCNEI – Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil, onde os referidos documentos fortalecem a ideia do desenvolvimento infantil de forma integral e integrada, trabalhando e desenvolvendo nas crianças todos
os seus aspectos, principalmente através do lúdico, de sua interação social com outras crianças,
sua socialização.
Também é importante destacar a importância do professor mediante ao trabalho com o lúdico
na Educação Infantil, onde reconhece que as brincadeiras reconhecidas como atividades lúdicas
para a criança, nas quais estão ligados vários aspectos: o prazer de brincar livremente; exige-se
um gasto de energia para a manutenção diária do equilíbrio, do controle da agressividade, a
experimentação pessoal em habilidades e papéis diversificados, a compreensão e incorporação
de conceitos, a realização simbólica dos desejos, a repetição das brincadeiras que permitem superar as dificuldades individuais, a interação e a adaptação ao grupo social, além de proporcionar, alegria, contentamento e liberdade, promovem muitos benefícios ao seu desenvolvimento.
Chegou-se ao entendimento de que o trabalho realizado com lúdico vem ao longo dos tempos
conquistando seu espaço, sua importância e até mesmo necessidade, tornando-se uma ação
importante de forma geral, ação esta, presente na vida do ser humano em todas as fases, seja
na infância, na idade adulta ou na velhice, sendo que a ação lúdica contribui para a construção
da autonomia.
Assim, verificou-se que as brincadeiras contribuem para o desenvolvimento da criança, sendo
que na escola os mesmos necessitam ter a mediação docente, pois nesse ambiente o que se
busca é a transmissão e a assimilação dos conhecimentos constituídos socialmente pela humanidade.
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A ARTE ATRELADA À BELEZA ESTÉTICA

RESUMO: Os objetivos desta pesquisa em Artes Visuais, são promover práticas, proporcionar
uma visão ampla, para modelarmos estas aulas com outro prisma, num novo conceito, onde
as aprendizagens sejam mais prazerosas. Uma ferramenta importantíssima no âmbito da educação, representando um estímulo essencial em várias etapas do desenvolvimento da criança.
Através das artes visuais, os alunos trabalham a sua criatividade e imaginação, e conseguem
adquirir novas habilidades e novas formas de olhar o mundo. A prioridade do educador em
artes visuais tem como, principal objetivo não só a valorização da vertente estética, mas, que
compreendam que materiais diferentes podem ser transformados e utilizados várias vezes na
criação de novos elementos. O trabalho aqui apresentado vem por meio das leituras e reflexões sobre a bibliografia levantada acerca do tema.

Palavras-chave: Educação; Arte; Especial.
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INTRODUÇÃO

A

arte é a área do conhecimento que abrange o desenvolvimento e a prática da linguagem visual. Além de oferecer oportunidade de auto expressão, as artes visuais são
consideradas um importante meio para o desenvolvimento social; nas aulas de artes
que ocorrem importantes possibilidades de interações sociais e trocas de experiências.
O desenvolvimento físico, em que se manifesta a capacidade de coordenação visual e motora;
na maneira que controla seu corpo, orienta seu traço e dá expressão a suas aptidões.
O desenvolvimento intelectual, pode ser demonstrado de acordo com o conhecimento que
está à disposição da criança quando desenha, é apreciado na compreensão gradativa que a
criança tem de si próprio e do seu meio.
O desenvolvimento emocional, neste caso o desenvolvimento está diretamente relacionado à
intensidade que a criança tem com sua obra, que pode variar entre baixo nível de envolvimento.
O desenvolvimento estético, pois são capazes de organizar o pensamento, a sensibilidade e a
percepção para a expressão de um todo coeso.
O desenvolvimento perceptual, onde a conscientização da variação da cor, das formas, dos
contornos e texturas pode ser progressiva na medida em que o contato com essas e outras experiências perceptuais lhe é apresentado.
A metodologia utilizada para a construção deste artigo será de cunho exploratório bibliográfico,
quantitativo e descrito, através de livros e artigos digitais.
Através dos PCNS, que deverá enriquecer este percurso estimulando atividades criativas/educativas que instiguem o senso crítico e o desenvolvimento cognitivo, pensadas para cada nível
de desenvolvimento.
Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o ponto de partida
para o estímulo às práticas criativas é o desenho.
A arte visual está relacionada com a beleza estética e com a criatividade do ser humano, capaz
de criar manifestações ou obras agradáveis aos olhos. O conceito de arte visual é muito amplo,
envolvendo áreas como o teatro, dança, pinturas, colagens, gravuras, cinema, fotografia, escultura, arquitetura, moda, paisagismo, decoração, etc.
Justifica-se a necessidade deste estudo, em obter-se maiores noções, inovadoras e interdisciplinares, no momento de aplicar aulas de artes aos alunos e, talvez prestar esclarecimentos
às demais pessoas da sociedade, para que tenham acesso ao que representa a Arte em si, o
belo, à estética, às formas, à criação, às percepções, e, que estas concepções agregam muitos
saberes no momento de aquisição de vários saberes, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem.
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A ARTE ATRELADA À BELEZA ESTÉTICA
A palavra arte é uma derivação da palavra latina “ars” ou “artis”,
correspondente ao verbete grego “tékne”. O filósofo Aristóteles se
referia a palavra arte como “póiesis”, cujo significado era semelhante
a tékne.
A arte, no sentido amplo, significa o meio de fazer ou produzir alguma coisa, sabendo que os termos tékhne ou póiesis se traduzem em
criação, fabricação ou produção de algo (LINDOMAR, 2007).
Outros exemplos abaixo mostram as inúmeras definições existentes:
Arte é uma interpretação da vida (realidade). Vincula-se a fatores
religiosos (pirâmides egípcias ou esculturas da Grécia clássica),
políticos (autoritarismo de Stálin na URSS), sociais (predomínio da
burguesia no Romantismo) e simbólico (evangelistas associados a
animais na decoração das igrejas medievais) (D’AMBROSIO, 2000).
Arte 1 [Do lat. arte.] S.f.1. Capacidade que tem o ser humano de
pôr em prática uma ideia, valendo-se da faculdade de dominar a matéria: A arte de usar o fogo surgiu nos primórdios da civilização. 2.
A utilização de tal capacidade , com vistas a um resultado que pode
ser obtido por meios diferentes: a arte da medicina; a arte da caça; a
arte militar; a arte de cozinhar; Liceu de Artes e Ofícios. 3. Atividade
que supõe a criação de sensações ou de estados de espírito de caráter estético, carregados de vivência pessoal e profunda, podendo
suscitar em outrem o desejo de prolongamento ou renovação: uma
obra de arte; as artes visuais; arte religiosa; arte popular; a arte da
poesia; a arte música. (DICIONÁRIO AURÉLIO, 2010).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais Brasil (1997):
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto
na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos
colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. (BRASIL, 1997, p.19)
Segundo Bayer (1978), na antigüidade primeiramente pode-se destacar
o pensamento de Platão sobre estética, (427 a 348 a.C), porém não existe
uma estética Platônica, porque toda a sua filosofia é estética e as suas
concepções estão centradas no Mundo das Ideias.
Platão, entendia a arte por meio de regras que poderiam dirigir a vida
do ser humano e não separava arte da ciência, sua estética é centrada na
metafísica. Platão, considerava impossível separar o belo do mundo das
Ideias, pois, a beleza é a única ideia que verdadeiramente resplandece no
mundo, o belo é o bem e a perfeição.
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Ele criou uma concepção de belo, que se afastava da interferência e
da participação do juízo humano, ou seja, o homem tem uma atuação
passiva ao conceito de belo.
A estética deve aparentar os sentimentos, agradáveis ou não, pois,
vêm da natureza da alma, onde “A realidade não é mais do que uma
cópia imperfeita, o que importa é conhecer as ideias, pois, só pela intuição se apreenderá” (BAYER, 1978, p.47).
A aparência sensível, é constituída pela imitação de um ideal concebido no mundo das Ideias. A única arte feita por Platão é arte do raciocínio, a poesia é uma arte, tal qual como a política, a guerra, a medicina,
a justiça etc, principalmente pelo caráter virtuoso das narrativas.
Já Aristóteles, diferentemente de Platão, afirmava que não havia uma
estética, fazia uma separação entre a arte da ciência e restringindo assim, o conceito de arte. Por outro lado, ele diferenciava as coisas geradas por obra da natureza e não define a arte como imitação dos objetos
naturais, mas da própria natureza.
Não uma imitação da imitação, como Platão concebia, porque a imitação direta vinda do racional, da inteligência, por meio da sensibilidade,
é necessário, absoluto e ideal.
A arte visual está integrada à beleza estética e com a criatividade,
intrínseca ao ser humano, com capacidades de criar e recriar manifestações artísticas, peças agradáveis a todos os gostos, classes sociais,
níveis culturais, etc.
Para Duarte Jr. (2004: “O contato com a arte é realmente viver uma
experiência estética”. O autor afirma que a beleza apenas atrelada apenas às formas, somente às qualidades dos objetos, mas; a beleza diz
respeito à maneira de como nos relacionamos com os objetos – e não
necessariamente uma obra de arte –, mas, é a relação entre sujeito e
objeto. Se tal relação for determinada pela função das coisas teremos
simplesmente uma experiência, mas se for determinada pela sua forma,
vive-se uma experiência completa, ou seja, uma experiência estética.
Outra concepção importante para o momento é ressaltar a contribuição da ideia de Lukács (1978) ao estabelecer relações entre a universalidade, a particularidade e a singularidade.
Para ele elas são categorias, ou um o conceito essencial que reflete
sobre a capacidade da obra em superar a todos os limites impostos
(social, religiosos, moral, etc).
Assim diante dos pensamentos desses autores, percebe-se que o
conceito de estética e de educação estéticas, modifica-se a cada diferente geração, e isto podemos perceber por meio dos variados conceitos sobre estética, exposto pode-se afirmar que: “sem a nova arte não
haverá o novo homem” (VYGOTSKI, 2001b, p.329).
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E, que a forma estética presente um uma determinada obra de arte é a
objetivação estética da realidade no processo criador e no comportamento
estético-reflexivo em face da arte (LUKÁCS, 1978).
O ser humano por meio da experiência estética, as limitações e as concretas
possibilidades do homem, sua dimensão histórica e classista; percebe, também, o jogo de forças que atuam na vida cotidiana (LUKÁCS, 1978).
Entender educação estética e a arte como conhecimento é romper com a
ideia de que a ciência é puramente racional e a arte puramente sensível, na
verdade arte e ciência integram as diferentes formas de conhecer.O primeiro
a defender essa junção é Baumgarten que começa a utilizar o termo Estética
como ciência que estuda o belo, a percepção e a teoria da arte (LUKÁCS,
1978).
A conceituação de arte visual é amplificada demais, envolvendo o teatro,
dança, pinturas, colagens, gravuras, cinema, fotografia, escultura, arquitetura,
moda, paisagismo, decoração, etc. Segundo Pereira (2011, pág. 18):
Ao reconhecer o fascínio que este mundo de ilusão despertava, Platão afirmava que a missão da filosofia era dissipar este poder exercido sobre a sensibilidade humana, pois a verdadeira beleza estava na apreensão intelectual
das essências. A arte de imitação se constituía num obstáculo para isto, já
que permanecia no mundo sensível (PEREIRA, 2011, p. 18).
Outro colaborador fundamental à teoria da estética veio do filósofo alemão
Friedrich Nietzsche (1844-1900) segundo o qual a estética possui dois princípios básicos:
Apolíneo (relacionado a individualidade, medida e consciência) e o dionisíaco (descomedimento, embriaguez e reconciliação entre homem e natureza). Teremos ganhado muito para a ciência estética ao chegarmos, não só à
compreensão lógica, mas também à imediata segurança da opinião de que
o progresso da arte está ligado à duplicidade do Apolínico e do Dionisíaco
(NIETZSCHE, 2006, p.34).
A arte deixaria de ser uma imitação como se referia Platão e muito menos
expressaria a emoção individual como entendeu Delacroix, e sim uma identificação primária do artista com a natureza (Lacoste, 1986) e significa:
A identificação primária com a Natureza, que nos é conduzida através do
transe dionisíaco, é a aproximação do homem da sua acepção mais pura, às
suas potencialidades diversas, a seu querer que é um borbulhar incessante –
no eterno dilema, na eterna ambiguidade que é o homem ante o seu querer,
o ser e o não-ser, o nascimento e a morte, o homem frente a seu destino, o
homem diante de si mesmo (LACOSTE, 1986, 25).
Neste momento que a sociedade está sempre conectada às tecnologias
inovadoras, na era da informática e da globalização; tem-se revolucionado
o conceito das artes visuais, em áreas como a web design, arquitetura, que
causa um enorme impacto na sociedade (FERREIRA, 2001).
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A ligação da tecnologia com a arte acontece com a apropriação espontânea das formas de expressão, de tempo, e ferramentas, como consequência da interação que o artista transmite. Uma vez que:
A arte sempre foi produzida com os meios de seu tempo. Bach compôs
fugas para cravo porque este era o instrumento musical mais avançado
de sua época em termos de engenharia acústica. Já Stockhausen preferiu
compor texturas sonoras para sintetizadores eletrônicos, pois em sua época
já não fazia mais sentido conceber peças para cravo, a não ser em termos
de citação histórica. Mas o desafio enfrentado por ambos os compositores
foi exatamente o mesmo: extrair o máximo das possibilidades musicais dos
dois instrumentos recém-inventados e que davam forma à sensibilidade
acústica de suas respectivas épocas (MACHADO, 2008, p.9).
A arte e a tecnologia se relacionam aproveitando suas possibilidades de
criação, essa ligação se utiliza das mídias da comunicação. Neste caso,
a arte se utiliza de meios tecnológicos, apropriando-se das mais variadas
formas, gerando uma nova estética, conforme Arantes (2005), uma nova
ideia de recepção.
Sendo assim, essa estética digital propõe uma nova atuação de sensibilidade em relação ao objeto artístico.
Segundo Santaella (2005):
Com o advento da mídia eletrônica, a técnica não diz mais respeito à
habilidade de manipular materiais, mas sim a habilidade de manipular tecnologia. Na computação gráfica, por exemplo, apesar do artista estar aparentemente imbuído das mesmas preocupações de um Caravaggio em
relação à manipulação da cor, da luz e da sombra, da textura, etc. [...] o
artista não configura mais moléculas de pintura sobre uma superfície, mas
sim pequenas quantidades de eletricidade em um sistema que bombardeia
elétrons em uma tela que então brilha para produzir a aparência de uma
imagem (SANTAELLA, 2005, p.61).
As artes visuais contribuem diretamente, no campo educacional e das
aprendizagens, podem ser produzidas e reproduzidas por meio de ferramentas ou instrumentos inusitados e diversificados, como o papel, madeira,
gesso, argila, programas informáticos, máquinas de captação e reprodução
de imagens como filmadoras ou máquinas fotográficas (FERREIRA, 2001).
Segmento da arte contemporânea que utiliza as tecnologias eletrônicas
e/ou digitais (audiovisuais, computadorizadas, telemáticas) interativas, baseadas em interfaces técnicas, que permitem estabelecer relações dialógicas entre o público e a obra ou sistema. Algumas manifestações artísticas
estabeleceram vínculos entre a obra e o espectador de diversas maneiras,
buscando, assim, acentuar o caráter compartilhado da criação [...] A estrutura aberta do sistema, o dinamismo, a relação espaço-temporal e a ação
constituem os focos essenciais desses sistemas complexos e multidimensionais, nos quais o público desempenha papel fundamental (GIANNETTI,
2006, p.203).
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Portanto, conforme Poltronieri (2008):
Passam a existir espaços para os receptores preencherem, a mensagem não é mais fixa, mas forma-se na mobilidade de jogos que ocorrem simultaneamente, montados com unidades mínimas fornecidas por
diversos participantes. As relações entre os elementos constituintes são
mutantes, dependem das relações estabelecidas, que podem ser alteradas por qualquer emissor/receptor (POLTRONIERI, 2008, p.471).
Para Silva (2000), quando se fala das interações artísticas voltadas
para a Internet, partindo dos estudos de F. Kretz, ao pensar em gradações para as interações próprias da web arte, classifica a interatividade
de criação, na qual, é permitido ao usuário compor uma mensagem e
ao mesmo tempo a interação de comando contínuo que permite a modificação, a manipulação dos objetos (DOMINGUES, 1997).
No Brasil o curso de artes visuais, onde o aluno pode obter o bacharelado ou licenciatura pode atuar em direção de arte, cinema, televisão,
vídeo, na área do jornalismo, fazendo a edição de imagens para a mídia
impressa ou online (DOMINGUES, 1997).
O Ensino da Arte contribui para a formação sensível do indivíduo e é
no fazer artístico que acontece essa aprendizagem.
A comunicação entre as pessoas e as leituras de mundo não se dão
apenas por meio da palavra. Muito do que se sabemos sobre o pensamento e os sentimentos das mais diversas pessoas, povos, países,
épocas são conhecimentos que obtivemos única e exclusivamente por
meio de suas músicas, teatro, pintura, dança, cinema, etc. (MARTINS;
PICOSQUE; GUERRA, 1998, p.14).
Acredita-se que, culturalmente esse tipo de trabalho está inserido no
pressuposto de que toda ação parte de uma reflexão, baseadas numa
razão ideal muitas vezes desvinculada de qualquer realidade.
Nos grupos de pesquisa, encontramos um amplo uso dos instrumentos metodológicos da historiografia, bem como etnografia de fundamentação positivista, no intuito de esclarecer as origens da necessidade de
um ensino interdisciplinar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Arte já existe desde a época dos homens primitivos. No começo da história da humanidade,
já ocupava espaço na sociedade e vem tendo grandes transformações ao longo do tempo.
A educação em Arte propicia para os alunos, grandes descobertas de acordo com as diferentes culturas em que estão inseridos.O avanço da Tecnologia da Informação mostrou inúmeras
possibilidades de viver os sistemas de informação.
Os sistemas operacionais, as multimídias, os jogos educativos, a cibernética, a comunicação
em redes, a educação a distância, a arte e a tecnologia. O processo transdisciplinar das duas
linguagens permite o acesso às pessoas com necessidades especiais à arte através das máquinas.
A educação estética oportuniza uma experiência que não é uma simples manifestação da sensibilidade desconectada da sociedade, mas que sintetiza um conjunto de relações significativas
e universais; propicia a oportunidade de interpretar os elementos das linguagens artísticas e
preparar a criança para romper as fronteiras da sua vida cotidiana.
É fundamental para a formação da criança, busca a interação com a vasta gama de textos e
imagens, sons e movimentos, tanto no espaço da escola como fora da escola, de maneira a
possibilitar a apreensão e compreensão da cultura na sua totalidade e a socialização do saber
em arte.
Esse processo de revelar e construir nosso olhar, audição e movimentos, de apontar novos
significados e sentidos. O educador precisa propiciar à criança um diálogo íntimo e profundo
com produções culturais, para que ela amplie horizontes particulares, quanto maior for o contato
com os bens culturais, à medida que ela compreende e dialoga com a cultura que a cerca, como
estão configurados os elementos construtivos e qual é o contexto estético, social e histórico,
maior será o desenvolvimento e aprendizado da criança.
A criança e o jovem fazem Arte, eles inventam o conceito de Arte a todo momento e nós mestres temos que estar atentos para não tentarmos impor os nossos valores, para que o aluno
descubra outros que sua criação intensifica.
A educação estética e o estudo sobre estética representam a possibilidade de aprofundar
conceitos, de compreender a complexidade que envolve ensinar e aprender arte, pois o que a
educação estética propõe é uma formação ampla e sensível aos alunos.
Propõe a reflexão e a continuo estudo sobre as formas, conteúdos da arte, bem como dos
mecanismos envolvidos nesse processo, como a criatividade, a expressão, o belo e a qualidade
das percepções oriundas de obras de arte ou não.
Diante do exposto, no processo de construção histórica, pode-se perceber que a estética ganhou novos, que não pertence somente ao campo da arte e atualmente a estética é uma ciência
independente da filosofia e foi firmando-se como uma ciência e se estabilizou na educação.
A escola e os professores são os mediadores que devem oferecer perspectivas teóricas e práticas, discussões e experiências com atividades
que promovam o entendimento de formas de expressão, das tradicionais e novas técnicas artísticas.
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA
INCLUSÃO

RESUMO: Neste artigo temos como finalidade trazer o tema deficiência intelectual e a sua inclusão de pessoas na escola e sociedade, enfatizando uma educação transformadora e inclusiva, quando a qualidade acadêmica sugerida poderá derrubar certas barreiras eurocêntricas
e hegemônicas que presenciamos dentro do âmbito escolar. A educação deve insurgir rumo à
transformação inclusiva propostas educacionais, e seu potencial para a inclusão decorre pela
adequada incorporação das tecnologias no saber pedagógico e do desenvolvimento de novas
formas de ensinar e interagir com os educandos. É interessante neste assunto tratarmos da
parte legal, explanando os direitos e deveres das pessoas com deficiência, tanto no contexto
social quanto no educacional. Esclarecendo e informando aos pesquisadores dessa área as
necessidades e dificuldades pelas quais passam os deficientes intelectuais no mundo globalizado e sistemático, especialmente dentro das escolas da rede pública de ensino.

Palavras-chave: Educação; Inclusão; deficiência intelectual; Respeito.
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INTRODUÇÃO

O

docente quando trabalha visando uma educação inclusiva, quebrando barreiras na sociedade, busca ampliar a adesão de todos os alunos, o âmbito familiar e a comunidade
ao entorno da escola, para que realmente aconteça essa inclusão, promovendo com
isso uma inclusão de qualidade. Sabemos que é necessário que aconteça uma reestruturação
da cultura, das práticas educativas e das políticas que são vivenciadas dentro das escolas de
modo que estas vão de encontro à diversidade de todas as crianças.
A educação inclusiva é uma abordagem mais humanista e democrática que acaba percebendo o indivíduo e todas as suas singularidades, visando o seu crescimento, a satisfação pessoal,
o respeito, a equidade e a inserção da vida em sociedade. Explicar e analisar a Educação Inclusiva no Brasil, com foco na rede regular pública de ensino, mostrando como o aluno deficiente
deve ser tratado e incluso nas salas de aula. Também buscar entender como se processa essa
inclusão, perante uma sociedade que precisa vencer preconceitos, rever valores e buscar novos
paradigmas diante de uma educação para todos.
De acordo com a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994), o conceito de inclusão é um
desafio para a educação, uma vez que estabelece que o direito à educação seja para todos e
não só para aqueles que apresentam necessidades educacionais especiais. Infelizmente, nem
todas as escolas e profissionais, estão qualificados para atender pessoas com deficiências em
sala de aulas, e o sucesso da inclusão escolar depende do trabalho pedagógico dos mesmos.
Assim como depende da família, dos colegas de classe, e de toda sociedade.
Objetivou-se discutir o que é a deficiência intelectual, seus fatores e causas. Abrange-se o
campo da inclusão do deficiente intelectual debatendo o estudo e as técnicas utilizadas para
tornar mais acessível ao aluno deficiente intelectual, o acesso à educação completa e concreta.
Pretendeu-se mostrar que a importância do tema está no fato de que, a criança com deficiência
intelectual deve ser assistida da mesma forma que as demais, isto é, é preciso que ela tenha
condições sociais e educacionais de desenvolver-se por completo, para que também possa atuar concretamente na sociedade que integra.
Uma necessidade ainda evidente é a inclusão do deficiente intelectual na educação. Por diversos motivos ainda se torna difícil manter pessoas com algum tipo de deficiência em salas
comuns. Talvez pela falta de profissionais qualificados, falta de espaço físico adequado, entre
outros. Para tanto é necessário haver um desenvolvimento educacional voltado ao deficiente intelectual, onde haja também uma interação entre ambiente físico e social, sendo que os membros
desta cultura como pais, avós, educadores e outros, precisam ajudar a proporcionar à criança
participar de diferentes atividades, levando a criança a um saber construído pela cultura e modificando-se por meio de suas necessidades biológicas e psicossociais.
A inclusão transcorre por dimensões humanas, sociais e políticas, e vem gradualmente se expandindo na sociedade contemporânea, ajudando no desenvolvimento das pessoas em geral,
contribuindo para a reestruturação de práticas e ações inclusivas e sem preconceitos. A educação inclusiva se diferencia da educação especial, mesmo que se contemplem, configurando na
diversidade inerente às pessoas, busca perceber e atender a todas as necessidades educativas
especiais das crianças dentro de sala de aula comum, em um sistema regular de ensino, de
forma a promover a aprendizagem e o desenvolvimento individual de todos.
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Uma prática pedagógica coletiva, multifacetada, dinâmica e flexível que exige enormes mudanças na estrutura e no funcionamento das unidades escolares, e na formação dos professores
e nas relações entre as famílias e a escola. A política nacional de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, assegura acesso ao ensino regular a educandos com deficiência
diversificada como: mental, física, surdos, cegos, com transtornos globais do desenvolvimento
e a educando com altas habilidades, superdotados, desde a educação infantil até a educação
superior. No Brasil o ensino especial foi, na sua origem, um sistema separado de educação das
crianças com deficiência não podendo ser supridas nas escolas regulares.
Dentro da perspectiva da educação inclusiva, outras racionalidades estão surgindo sobre
aprendizagem. Com o uso da concepção Vygotskyana especialmente, entende que a participação inclusiva de alunos facilita o aprendizado de todos, deles e dos demais educandos que
convivem com as diferenças. Este entendimento está embasado na “Zona de Desenvolvimento
Proximal”, que deve ser conquistada por meio da mediação do outro, entre educador e educando e entre os educandos. Temos como objetivo mostrar como as diferenças são tratadas e como
tentar atender essas crianças da melhor maneira possível dentro das nossas escolas e aulas.
E o que o educador pode fazer para se preparar da melhor forma possível para saber trabalhar
com essa criança que apresenta alguma deficiência e trabalhar junto com os demais, mostrando a diversidade, o respeito e a solidariedade que devemos ter com pessoas que apresentam
algum tipo de dificuldade intelectual. Esse artigo tem como objetivo trazer à tona como são as
inclusões, as leis que permeiam esse assunto e como a sociedade atende essas pessoas, que
por causas diversas possuem alguma forma de limitação no campo intelectual e em alguns casos com deficiências físicas também.
O objetivo específico deste artigo é mostrar como acontece a inclusão e o que poderia ocorrer,
com auxílio de estudos e de pessoas qualificadas para tanto nas escolas de ensino infantil e
fundamental no Brasil, começando desde a preparação das famílias que possuem alguém com
necessidades especiais como os educadores, gestores e demais funcionários da escola, pois
todos que trabalham dentro das unidades escolares devem entender um pouco das limitações e
como podem ajudar a esse educando a crescer, respeitando e auxiliando os educadores.
Devemos levar esse assunto a diversas esferas da sociedade para poder atender todo mundo,
pois essas crianças precisam de diversos atendimentos especializados que numa escola normal
não há, como fisioterapia, fonoaudiologia e psicopedagogos especializados e precisam com um
convívio com o restante da sociedade. Muitas vezes a família vê na escola uma forma de deixar a
criança por algumas horas, não pensando no que é bom para a mesma. Algumas crianças nem
fazem outros acompanhamentos, apenas o que conseguimos na Escola, a escola faz alguns
encaminhamentos que às vezes nem levam as crianças, e em muitos casos não recebemos
resposta nenhuma desses encaminhamentos.
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ÂMBITO ESCOLAR E INCLUSÃO
Segundo a descrição do DSM-IV (ou DSM-IV), abreviatura de Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders - Fourth Edition
(Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais - Quarta Edição), publicado pela
Associação Psiquiátrica Americana (APA) em
Washington em (1994), corresponde à quarta versão do DSM e é a principal referência
de diagnóstico para os profissionais de saúde
mental dos Estados Unidos da América e de
Portugal na prática clínica.
É comumente também utilizado no Brasil por
estes profissionais, a característica essencial
do Retardo Mental é quando a pessoa tem um
“funcionamento intelectual significativamente
inferior à média, acompanhado de limitações
significativas no funcionamento adaptativo em
pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocuidado, vida doméstica, habilidades sociais, relacionamento
interpessoal, uso de recursos comunitários,
auto-suficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança” (MENDES,
1995).
Uma das grandes razões para ocorrer à integração dos educandos com deficiência intelectual foi possibilitar uma mudança na forma
de organizar a educação especial, atendendo
os discentes que antes eram atendidos nas escolas especiais. Essa proposta fez aumentar
a inclusão a partir das reformas da educação
especial. Mas não é suficiente só matricular os
alunos com deficiência nas escolas regulares,
não sendo levado em conta que os mesmos
necessitam de um atendimento individualizado. Foram necessárias algumas reformulações
e propostas mais firmes que se articulam em
torno do movimento por uma escola (REVISTA
EDUCAR FCE - MARÇO 2019, p. 89) inclusiva,
esse movimento ficou marcado pela exigência
de educar todos dentro de uma mesma escola
e a necessidade de reformar o sistema educacional.
O objetivo de termos escolas inclusivas, supõe uma profunda transformação do sistema
educacional, que vai além de uma reforma da
educação especial. Procuramos encontrar um
sistema mais apropriado para incorporar os
serviços e os programas da educação espe-

cial às escolas regulares. O principal objetivo
é que se tenha escolas inclusivas com qualidade, que sejam atrativas e valorizadas por toda
a comunidade educacional, mas exige muito
mais que boa vontade, e não esteja apenas no
papel. É necessário que se tome consciência
de tudo que isso implica.
A prática da educação inclusiva faz com que
as escolas precisam de mudanças profundas.
É necessário ter consciência dos problemas
que existem, é necessário avaliar os resultados
e analisar a transição dos alunos com necessidades educativas especiais da escola para a
vida adulta. Sabemos o quanto é difícil ensinar
alunos com necessidades especiais, muitos
educadores possuem duas aulas, uma para
os alunos ditos “normais” e outra para os de
integração, sendo de grande esforço essa preparação e a organização da aula, pois não há
material de apoio para todas as situações que
podem existir.
Há vários debates em relação às vantagens e
os inconvenientes que trazem a inclusão, isso
fez com que diversos estudos fossem a fundo
nesse assunto. O correto é ampliar os horizontes, afim de entender as demandas apresentadas de sua turma e propiciar aos mesmos
aulas que promovam equidade. Conforme
Ballone (2015) adaptar-se satisfatoriamente ao
ambiente pelo indivíduo exige capacidade de
integração de várias modalidades dos sentidos
(sensoriais) de modo a constituir uma noção
consciente da situação presente, desenvolvendo uma capacidade de aprendizagem e agir
objetivamente.

PERSPECTIVA ESCOLA PARA TODOS
Vygotsky (2008) nos ensina a observar o deficiente mental como alguém diferente (pois não
se nega à diferença, a deficiência), a criança
com deficiência mental desenvolve processos
diferenciados para poder seguir no seu desenvolvimento cognitivo. Vygotsky (2008) ensina
que não importa o caminho seguido, mas, sim
o resultado alcançado.
Não é fácil tirar conclusões sobre o que é
melhor para os alunos com necessidades especiais. Para se avaliar sobre a integração é
necessário definir os objetivos se pretendem
ao incorporar alunos com necessidades edu592
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cativas especiais na escola regular. Sendo necessário ter o conhecimento geral da legislação, da política educacional que se aplica e
é preciso conhecer os objetivos específicos
da escola de integração, para depois avaliar a
escola como um todo. Só podemos definir os
critérios depois que os educadores definirem
as metas e estabelecerem um programa para
alcançá-las.
Os dois graus necessários para se avaliar um
programa de integração se referem às mudanças no desenvolvimento das crianças e as que
foram produzidas nas próprias escolas. Mas o
que mais importa são as aprendizagens e o desenvolvimento dos alunos incluídos. Analisando o desenvolvimento cognitivo, o rendimento escolar, a integração social, a autoestima,
comparando os resultados com ele mesmo,
desde o início desse processo e com outros
alunos que possuem as mesmas dificuldades
de aprendizagem.
A escola precisa de mudanças que produzam transformações na sua organização, no
seu funcionamento, na formação dos educadores, no desenvolvimento do currículo integrador e na construção de um planejamento de
aulas integradoras. São necessárias mudanças
significativas que produzam nas dimensões relativas aos processos da escola e das salas
de aula, no qual consigam um resultado positivo. Um critério é a integração das pessoas
com alguma deficiência dentro da sociedade:
como vive qual sua independência, as relações
sociais que estabelece quais suas reações à
adversidade da vida e do meio em que está
vivendo.
O mais importante é como a escola pode
ajudar na inclusão de pessoas com deficiência, neste caso enfatizando pessoas com DI
na busca de uma sociedade que respeite a
pluralidade e diversidade humana. Visto este
conceito, temos que a base estrutural da inteligência humana é o pensamento formal, isto
é, a capacidade de desenvolver uma operação
mental que permite aproveitar os conhecimentos adquiridos da vida social e cultural, combiná -los logicamente e alcançar uma nova forma
de conhecimento (BALLONE, 2015).

INCLUSÃO EM ETAPAS
Segundo Mantoan (2018), nos primeiros
anos da infância, essas crianças adquirem
pouca, ou nenhuma, fala comunicativa e apresenta prejuízos substantivos no desenvolvimento sensório-motor. Beneficiando-se com a estimulação multissensorial, também requerendo
um ambiente estruturado, favorável a seu desenvolvimento e aprendizagem, com apoio e
acompanhamento constantes.
A inclusão é formadora de docentes e discentes, a mesma faz o âmbito escolar crescer,
fortalece a relação aluno e professor, e estimula o respeito a equidade, todo esse desenvolvimento necessita ser trabalhado em etapas, em
formações constantes de professores e alunos,
enriquecendo os conteúdos na teoria e prática,
sempre lembrando o dever que cada escola
tem de propiciar um currículo inovador, vive e
integrador. A escola precisa atender da melhor
maneira possível essas crianças, adequando
tudo, para que a experiência inclusiva contribua para uma educação de maior qualidade. A
escola que acolhe as crianças com deficiência
precisa de adaptações, mas isso gera um crescimento enorme, tanto para as pessoas que
tratam com essas crianças, quanto para elas,
que acabam aumentando seus horizontes.
Nessa escala, podemos encontrar uma enorme variedade de formas de apresentação e de
condições de desenvolvimento e de aprendizagem. Em suma o índice de pessoas com comprometimento cognitivo pouco acentuado é
predominante com aproximadamente 85%. Os
indivíduos com maior comprometimento correspondem à menor parcela dessa população.
Boa parte da população com comprometimento intelectual pouco acentuado está excluída
da escola pública.
Outra parte está matriculada em classes especiais da rede pública e um pequeno grupo
está integrado em classe ou em escola comum.
Tendo isto em vista, é importante provocar os
professores no sentido de despertá-los para a
questão da inclusão e da integração do aluno
com deficiência mental no espaço social. Esse
espaço não inclui apenas a escola e a família,
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mas também ruas, praças, parques, feiras, clubes enfim todos os espaços que possam ser
ocupados por esses alunos, em direção a sua
autonomia e a sua participação social. Para superar as barreiras do preconceito, um caminho
possível passa, por um lado, pelo conhecimento da condição de deficiência, na dimensão do
sujeito; e, por outro lado, pelas atitudes e pelo
comportamento da sociedade, na dimensão
social.
Somente assim poderemos efetivar ações
que garantam o pleno acesso dessa parcela
da população aos recursos sócios educacionais disponíveis. O acesso a recursos educacionais não é apenas um direito do cidadão
com deficiência, mas também uma das vias
que pode garantir o exercício de sua cidadania
e a apropriação da mesma. Refletir sobre a integração da pessoa com deficiência mental implica necessariamente repensar o sentido atribuído à educação. Implica, portanto, atualizar
nossas concepções e dar um novo significado
aos propósitos educacionais, compreendendo
a complexidade e a amplitude que envolve o
processo de construção de cada indivíduo,
seja ou não deficiente (BRASIL, 1998, p. 96).
O processo educacional voltado para as pessoas com deficiência mental deveria ser pensado nessa mesma perspectiva, ou seja, tendo
em vista a preparação para a vida na família,
na escola e no mundo.
Se isso ocorresse, o processo educacional
resultaria naturalmente em convívio e participação social. A educação a que nos referimos
tem um caráter amplo e complexo, envolvendo
todas as ações e as relações planejadas ou
não, formais ou informais produzidas pelo indivíduo e para ele, tendo como propósito uma
atitude contínua de preparar e se preparar, formar e se formar, pela vida e para ela. Assim
entende-se, lembrando-nos de Freinet (2004),
para quem a “Educação não é uma fórmula de
escola, mas, sim uma obra de vida” (SALES,
2018, p. 13).

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL X
DOENÇA MENTAL
Segundo Hennemann (2012), a Neurociência procura estudar as variações entre o comportamento e a atividade cerebral, tratando-se
de um campo interdisciplinar que abrange várias outras disciplinas como neuroanatomia,
neurofisiologia, neuroquímica, neuroimagem,
genética, neurologia, psicologia, psiquiatria e
pedagogia.
Essas ciências reunidas formam a Neurociência e juntas investigam o sistema nervoso
procurando entender como ele se desenvolve,
sua aparência entre indivíduos e espécies bem
como ele deixa de funcionar. A deficiência intelectual não é uma doença, e sim uma limitação,
pois consiste no atraso de desenvolvimento da
pessoa.
Já a doença mental abrange uma série de
condições que causam alteração do comportamento e do humor e pode acarretar no desempenho da pessoa em convívio na sociedade, Segundo a Organização Mundial de Saúde,
não é possível se construir uma única definição
deste conceito uma vez que o entendimento de
saúde mental também está associado à construção de critérios subjetivos, pautados em valores e diferenças culturais.

INCLUSÃO, TECNOLOGIA E
POTENCIALIDADES.
Segundo Galvão (2006), entre os grupos de
tecnologias utilizadas na educação especial, destaca-se os softwares voltados à acessibilidade
de pessoas com necessidades especiais, tais
recursos integram o aluno ao sistema de computadores, e cada vez mais ganhando espaço na
sociedade, a inclusão é suporte para uma escola
humanizada e que ressalta as potencialidades de
seus alunos, o que é possível quando existe tais
práticas: projetos compartilhados, currículo adaptado e vivo, uma organização flexível e atitudes
positivas da comunidade educacional como um
todo.
O projeto educativo das escolas de integração precisa ter uma variável, que prevê todos os
processos na integração, sendo elaborado em
conjunto pela equipe de professores, no qual a
educação dos alunos com necessidades educativas especiais é o seu maior objetivo, sendo
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um poderoso instrumento de mudança. Uma boa
qualidade no projeto educacional precisa ter uma
equipe docente coordenada e com atitudes positivas, especialmente dos educadores, facilitando
a cooperação entre todos os funcionários, trabalhando todos em um projeto comum, a integração de pessoas com necessidades especiais.
A deficiência intelectual é um transtorno de
desenvolvimento que faz com que o indivíduo
tenha um nível cognitivo e comportamental muito abaixo do que se é esperado para sua idade
cronológica. Essas pessoas possuem limitações
em suas habilidades mentais, tais características
são: dificuldades de raciocínio e compreensão,
em resolver problemas; a aprender e realizar tarefas do dia a dia; possui limitações nas habilidades relacionadas a linguagem e de interagir com
o meio em que vive.
Existem diversas causas para a deficiência intelectual, porém, o fator genético é considerado
a principal. Seu diagnóstico necessita do envolvimento de grupos de fatores biomédicos, etiológicos, comportamentais, educacionais e sociais.
Há diversos tratamentos, mas não há cura. Os
tratamentos podem ajudar na melhoria de vida
do indivíduo e a educação especial é uma opção muito importante e muito adotada para essa
melhora.
As tecnologias estão presentes em cada uma
das pegadas que o ser humano deixou sobre
a terra, ao longo de toda a sua história. Desde
um simples pedaço de pau que tenha servido
de apoio, de bengala, para um homem no tempo das cavernas, por exemplo, até as modernas
próteses de fibra de carbono que permitem, hoje,
que um atleta com amputação de ambas as pernas possa competir em uma Olimpíada, disputando corridas com outros atletas sem nenhuma
deficiência (LÉVY, 1999 apud GALVÃO FILHO,
2009, p. 38).

A INCLUSÃO E SEUS RESULTADOS
O desenvolvimento humano conforme Vygotsky
(2008) é um processo sócio-cultural no qual o homem se desenvolve a partir da apropriação que
faz da cultura, apropriação esta que só é possível mediante um processo de relação com outros
homens (TRINDADE, 2011). A inclusão reflete diretamente no resultado escolar, transformando a
escola num lugar humanizado, que valoriza a diversidade humana e respeita todos com equidade
e pluralidade, apoiando os discentes a viver em
sociedade, facilitando seus horizontes e suas de-

mandas educativas. Todo processo de inclusão é
feito com formações na busca de aperfeiçoamento, isso favorece no processo das aprendizagens.
Não é apenas a pessoa com deficiência que se
desenvolve nesse processo de inclusão, os outros
que aprendem ao redor também crescem com
essa forma de ensino, pois aprendem a esperar,
a respeitar as diferenças, o amor ao próximo, o
companheirismo e muitas vezes a amizade é levada para o resto da vida. Em suma a Neurociência
revela como o cérebro produz nosso comportamento, procurando perceber a individualidade de
cada um, e a partir daí entender como as lesões
no cérebro interferem no modo de ser dos indivíduos.
Dentro da escola é um ambiente neutro, no qual
todos precisam cooperar para o andamento das
aulas, e as habilidades sociais nas quais há integração é tem mais consistência, em que o aspecto
mais importante é que os alunos com problemas
de aprendizagem não apresentem um autoconceito mais baixo que os demais colegas, independente da escola em que se escolariza.
A necessidade de se utilizar dos conceitos de inteligência para poder, também, explicitar a deficiência mental se faz necessário, pois a inteligência é a
habilidade de se adaptar efetivamente ao ambiente, seja fazendo uma mudança em nós mesmos
ou mudando o ambiente. Diante disto observa-se
que quando a inteligência do indivíduo é relativamente baixa, mais difícil torna-se sua adaptação
ao meio sozinho, e neste sentido ele necessitará
de outros para que isto ocorra, é aí que ocorre a
deficiência.
A escola integradora é aquela que avalia seus
alunos de acordo com suas possibilidades e não
em comparação com seus colegas e que trabalham particularmente em grupos cooperativos heterogêneos, com mais possibilidades de melhoria
e competência social e a autoestima dos alunos.
Quando se trabalha inclusão na escola a valorização humana cresce e todos os alunos se sentem
respeitados, ressaltando suas potencialidades e
crescendo como humanos. A aprendizagem ao
contrário do pensam muitos responsáveis, não
depende só das condições internas inerentes ao
indivíduo que aprende.
Ela constitui o corolário do equilíbrio de tais condições internas de aprendizagem com as condições
externas de ensino inerentes ao indivíduo que ensina: como Piaget (1978) nos ajuda a compreender,
a adaptação a situações e exige um equilíbrio e
uma organização entre o processo de assimilação
do exterior para o interior e de acomodação do
interior para o exterior (SALES, 2018, p. 14).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto; conclui-se que a inclusão inova e humaniza o âmbito escolar, preparando
todos os alunos para a sociedade, ampliando todas as potencialidades dos alunos com DI, que
não devem sofrer com as barreiras estruturais e atitudinais, quebrando paradigmas de uma sociedade eurocêntrica e hegemônica, não há dúvida que um conjunto de docentes comprometidos torna possível o ensino inclusivo.
Através deste estudo, busquei entender e informar a importância do papel da escola na vida
de um aluno com deficiência. É uma peça fundamental para seu desenvolvimento e para seu
convívio com a sociedade. A família é o primeiro contato com a criança, é o primeiro grupo onde
ele tem a oportunidade de aprender através dos conhecimentos adquiridos, seja de forma positiva: afeto, estímulo, apoio, respeito, sentir-se útil; e negativa: frustrações, limites, tristezas, perdas,
todas elas são fatores resultantes de singular importância para a formação da personalidade de
qualquer criança, com deficiência ou não. Quando a família faz parte da vida escolar do aluno e
se sente apoiada pela escola, acaba transferindo toda a confiança, e o interesse sobre a criança,
criando um clima favorável ao trabalho. Os pais precisam se sentir tão incluídos quanto seus
filhos.
O progresso material é mais importante que o desenvolvimento cultural e espiritual, ou seja,
acima do homem está o dinheiro; mais vale ter do que ser. O que significa que somos medidos,
avaliados, e julgados pelo que temos, e não pelo que realmente somos. Julga-se imprescindível
assegurar que a criança com deficiência mental, tenha acesso a todas as ferramentas existentes
para o desenvolvimento de suas capacidades, independente se tais capacidades não condizem
com as de crianças normais. É preciso que saibamos analisar cada criança, cada necessidade,
e ao mesmo tempo saibamos também que todas elas são iguais, e não podem ser excluídas do
convívio social e educacional.
Mesmo o Brasil sendo um país em que a educação básica tem caído a cada ano, há pessoas,
principalmente os educadores que prezam e lutam por um mundo melhor, não somente se referindo a educação, mais também a formação de pessoas dispostas ajudar o próximo, capazes
de qualquer coisa que lhe for cobrada, seja para se inserir no mercado de trabalho, quanto ter
postura e caráter de um ser humano do bem.
E por que não dizer, dotados com capacidades de análise para poderem reconhecer suas próprias falhas e avaliar as experiências que vivenciam, tendo em vista o aperfeiçoamento constante
e donos de espírito construtivo e senso de responsabilidade. O educador deve ser consciente
de que não conseguirá sanar todos os problemas apresentados, mas dentro da sua prática pedagógica e por meio de suas ações, poderá respeitar os alunos e suas particularidades.
Estamos convencidos também, que a inclusão e a construção do conhecimento serão eficientes na medida em que forem pautados nos pilares básicos da educação. Essa qualidade só será
possível à medida que resgatarmos a consciência crítica e filosófica, com o desenvolvimento de
projetos e do diálogo, valorizando a ética e a cidadania, capacitando o educador, mostrando a
sua importância diante desse processo.
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Acreditar nesses princípios é fazer do ambiente escolar um local de troca de experiências,
respeitar as individualidades e as diferenças, abandonar as discriminações e os preconceitos,
promover a solidariedade e dizer não a violência. Somos todos iguais, porém, temos nossas
particularidades, mas mesmo assim respiramos o mesmo ar. Circunstancialmente, alguém sabe
mais sobre determinado assunto, mas, assim que ensina e o outro aprende o saber já se torna
um bem comum. Assim a vida vai irrigando terrenos ingênuos, onde brotarão mais saberes, com
alegria e entusiasmo para viver.
O educador deve ser consciente de que não conseguirá sanar todos os problemas apresentados, mas dentro da sua prática pedagógica e por meio de suas ações, poderá respeitar os
alunos e suas particularidades. Estamos convencidos também, que a inclusão e a construção
do conhecimento serão eficientes na medida em que forem pautados nos pilares básicos da
educação. Essa qualidade só será possível à medida que resgatarmos a consciência crítica e
filosófica, com o desenvolvimento de projetos e do diálogo, valorizando a ética e a cidadania,
capacitando o educador, mostrando a sua importância diante desse processo.
Acreditar nesses princípios é fazer do ambiente escolar um local de troca de experiências,
respeitar as individualidades e as diferenças, abandonar as discriminações e os preconceitos,
promover a solidariedade e dizer não a violência. Somos todos iguais, porém, temos nossas
particularidades, mas mesmo assim respiramos o mesmo ar. Circunstancialmente, alguém sabe
mais sobre determinado assunto, mas, assim que ensina e o outro aprende o saber já se torna
um bem comum. Assim a vida vai irrigando terrenos ingênuos, onde brotarão mais saberes, com
alegria e entusiasmo para viver.
Equipe escolar e sua sociedade necessita demonstrar compromisso e vontade de ensinar
todos os seus alunos, precisa se comunicar demonstrando entusiasmo e carinho com seus discentes, dominar o conhecimento da didática da matéria, facilitando a aprendizagem, ao dominar
múltiplos modelos de ensino: a flexibilidade e sua habilidade para resolver imprevistos, refletir
sobre sua prática faz com que seu trabalho seja aprimorado, trabalhar em equipe, ensinando e
aprendendo com as experiências de seus colegas. A escola precisa ter um currículo dinâmico
e vivo, onde o mesmo influencie diretamente em seus educandos e professores, possibilitando
que os mesmos aprendam o sentido de equidade.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E O
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

RESUMO: O presente artigo pretende refletir a respeito da Educação Infantil e o desenvolvimento integral da criança. Uma vez revisitada a questão legal que envolve a Educação Infantil,
se faz necessário um trabalho com seus aspectos pedagógicos no que diz respeito sobre a
finalidade da Educação Infantil e algumas práticas a serem abordadas. A identidade e a autonomia vão sendo construídas por meio de interações. A criança vai se descobrindo e entre
diferenças e semelhanças com o outro vai adquirindo sua própria identidade, começando por
seu nome e suas características sejam elas físicas formas de agir e de pensar e a partir da sua
história, assim se diferenciam do outro criando a sua identidade.

Palavras-chave: Educação Infantil; Desenvolvimento Integral; Autonomia.
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INTRODUÇÃO

A

construção da identidade se dá com as pessoas que as crianças convivem desde o início de sua vida, nesse caso a família. Elas também interagem em outros meios sociais
como igrejas e festas, que trazem também valores e conhecimentos.

Quando a criança se insere na escola ela acrescenta a esse universo mais conhecimentos por
conviver com outras crianças e outros adultos com hábitos diferenciados.
A autonomia é determinada pela sua capacidade de mostrar a direção e escolher e tomar
decisões próprias considerando os valores e regras. O vínculo é muito importante para esse
desenvolvimento visto que desde pequena ela tem habilidades afetivas e cognitivas.
O brincar é importante para o desenvolvimento da identidade e da autonomia, pois é na brincadeira que a criança se expressa. Na brincadeira de faz de conta aprimoram a sua identidade
podendo experimentar e imitar várias situações e personagens, desenvolvendo a sua imaginação e dando soluções a determinadas situações.
O professor da Educação Infantil deve criar situações em que a criança desenvolva sua autoconfiança, possibilitando que confie e acredite nela, promovendo sua autoestima. Brincadeiras
de faz de conta, atividades individuais e em grupo.
O desenvolvimento integral diz respeito não só a formação cognitiva, mas sim a social, afetiva, emocional e física entendendo assim que a criança precisa se desenvolver em todas essas
dimensões para se constituir como cidadão e um ser social. A avaliação nessa fase é feita em
forma de observação, registro e avaliação formativa para acompanhar e replanejar o trabalho
educativo do professor.
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ÁREAS DO CONHECIMENTO
Para tratar das áreas do conhecimento, cabe mencionar que são embasadas pelo volume 3 do
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil RCNEI (1998). Este volume em especial,
traz reflexões e orientações acerca das áreas do conhecimento desenvolvidas na Educação Infantil com as principais características de cada área para que se possa compreender um pouco
mais a dimensão do trabalho do professor dessa modalidade. Para melhor entendimento, segue
um quadro com os principais aspectos de cada uma das áreas.
Quadro 1: Com base no RCNEI (1998)

‘Artes Visuais

Música

Movimento

Área

Características
Acontece desde quando a criança nasce, através do choro, gestos e movimentos é a forma como ela expressa seus sentimentos e
emoções interagindo com o mundo e com o meio em que está inserida. A escola deve proporcionar desafios e segurança para as crianças e para que elas possam ampliar os conhecimentos de si mesmas.
A música é uma linguagem utilizada para expressar, comunicar os
sentimentos, porém, é importante conhecer o som e o silêncio. A música está presente em uma serie de contextos como as religiões, comemorações, e na educação faz tempo que a música está inserida e já
era fundamental considerando os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos o seu poder de comunicação. É uma linguagem acessível para os
bebês, crianças e para as crianças com necessidades educacionais específicas, ajuda a expressão, o conhecimento, é ótima para o desenvolvimento, equilíbrio, autoestima e tem um caráter de integração social.
As artes visuais expressam e comunicam sentimentos, pensamentos e
sensações vividas, é uma criação artística e que na escola as vezes cai
em esquecimento, quando é dada como atividade sem significado só
para passar o tempo. Tendo seu valor significativo para a Educação Infantil as artes visuais, trabalha com a criatividade, comunicação social,
a interação, o afetivo e o sensível. Desenvolver capacidades criativas
através do trabalho integrado com a sensibilidade, criatividade, imaginação e cognição. No decorrer da aprendizagem das artes visuais, a
criança vive uma trajetória individual onde vai envolver escolhas, experiências vividas, aprendizagens, essa trajetória individual pode ser significativa e aprimorada pela ação intencional, o conhecimento acontece
no fazer artístico e no contato com objetos. O professor deve trabalhar
com várias modalidades artísticas para que as crianças tenham uma diversidade em suas experimentações sendo importante o fazer artístico
e explorando as linguagens visuais como pintura, modelagem, colagem.
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A criança como integrante social vive experiências, valores, ideias e uma
diversidade a qual ela tem contato no seu cotidiano assim, ela constrói conhecimentos a respeito do mundo em que vive. O eixo Natureza e Sociedade precisa ser trabalhado com temas significativos para o entendimento
social e natural de forma integrada e respeitar as ciências humanas e naturais. Outra prática na Educação Infantil é o trabalho com a noção de tempo
e espaço. O trabalho com as ciências humanas deve levar em consideração
as experiências das crianças ampliando e levando a conhecimentos de uma
forma diversificada, pois existem formas diferentes de explicar o mundo,
permitido o acesso a explicações científicas de forma que ela formule novas formas de pensar os acontecimentos que acontecem a sua volta, pois
a consciência de mundo que a criança vai adquirindo no decorrer do seu
desenvolvimento se dá a partir do que refletem, conforme crescem vão
observando fatos, fazem questionamentos, criam respostas e com isso vão
mudando os conhecimentos de natureza e cultura. Ao falar em pensamento, a criança escolhe aspectos de uma situação, assim ela pode interpretar
se colocando em uma hipótese e a forma de resolver é organizada de forma subjetiva e afetiva, pois a criança se coloca, mergulha no papel vivenciado. Outra possibilidade de construir conhecimentos mais sofisticados
se dá através de questionamentos, perguntas, ideias, experiências, expor
o seu pensamento, debater suas ideias com a de outras crianças e adultos.
Desde bebê as crianças emitem sons para se comunicarem com os adultos. Estes, quando falam com os bebês usam a linguagem de forma simples facilitando essa comunicação e o desenvolvimento da linguagem. A
conversa do adulto com o bebê é importante para que eles se apropriem
da linguagem oral. As crianças vão construindo essa linguagem que não é
linear e ocorre a partir da fala do outro, das interações assim vão criando
expressões nas brincadeiras de faz de conta, histórias que escutam, ampliando as suas capacidades de comunicação, esse processo é gradativo
envolvendo conversas cotidianas, escuta de músicas, atividades mais formais como a leitura de textos. As crianças desde pequena têm contato
com a linguagem escrita por meio de ambientes socialmente diversificados através do letramento despertando a curiosidade, descobrindo a função da comunicação escrita. Essa aprendizagem está associada ao contato com vários tipos de textos, podendo construir a capacidade de leitura
e escrita para depois desenvolver a capacidade de escrita autônoma.
Desde pequena a criança convive com a matemática, seja em uma
brincadeira, para tirar par ou ímpar, dois ou um, para demonstrarem a idade com os dedos, para dividir balas com os amigos e quando reconhecem o espaço em que estão. A matemática auxilia em
diversas situações do cotidiano e até para a formação de sujeitos autônomos, construtores de seus conhecimentos. Na matemática é
preciso experimentar, contar, errar, refazer e expressar suas ideias.

603

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

Em relação aos objetivos e conteúdo, pode-se apontar da seguinte maneira:
Quadro 2: Com base no RCNEI (1998)
Área

Objetivos

Conteúdos

Área

Objetivos

Conteúdos

Movimento
0 a 3 anos:
Reconhecer a Imagem do próprio corpo.
Ampliar gestos e ritmos expressando nas brincadeiras.
Andar, correr e desenvolver confianças nas capacidades motoras.
Usar movimentos de encaixe e lançamento.
4 a 6 anos:
Ampliar a expressão do seu movimento através de gestos e ritmo em
danças, jogos e em suas interações.
Explorar os movimentos de força, velocidade, flexibilidade e resistência conhecendo os limites de seu corpo.
Controlar o movimento.
Usar os movimentos de encaixe e manusear outros materiais.
Ter propriedade da imagem corporal, e desenvolver o cuidado com
seu corpo.
Os conteúdos dizem que se deve respeitar às diferenças culturais
corporais e as capacidades de cada criança, levando em conta seu desenvolvimento, expressão e as atividades podem ser continuas sendo
individual ou em grupos.
Música
0 a 3 anos:
Ouvir sons diversos e produções musicais.
Brincar com música imitando e inventando
4 a 6 anos:
Identificar elementos da música.
· Expressar sensações por meio musical.
Os conteúdos estão divididos em “O fazer musical” e “Apreciação
musical”.
O fazer musical: atividade criativa que abrange a comunicação e expressão por meio da criatividade e imitação. A apreciação musical diz
respeito audição e interação estando ligada ao movimento de forma
que deve - se permitir o contato com músicas variadas para que despertem o desejo de ouvir e através da interação com a música movimentar-se, o trabalho com a apreciação deve ampliar o conhecimento
musical.
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Área

Objetivos

Conteúdos

Área

Objetivos

Conteúdos

Artes Visuais
0 a 3 anos:
Manipular materiais, entrando em contato com a expressão artística,
ampliando seu conhecimento de mundo.
4 a 6 anos:
· Ampliar a expressão e comunicação
Interessar-se por sua própria criação a de outras crianças e pelas
obras artísticas, ampliando seu conhecimento cultural.
Produzir trabalho artístico utilizando as diversas linguagens, do desenho, da modelagem etc.
Os conteúdos estão divididos em fazer artístico e apreciação em
artes visuais.
O fazer artístico refere-se à utilização de materiais diversos, as atividades devem ser bem conduzidas pois o interesse das crianças permanece em tempo curto, trabalhar o tridimensional, sensações corporais.
A apreciação diz respeito à leitura de imagem, deve-se ter uma diversidade na hora de apresentar as obras e que sejam significativas para
a idade, fazer com que façam relações do que está sendo visto com o
universo, deixar que observem e comentem o que quiserem livremente. O professor um incentivador da apreciação apresentando dados do
autor, os trabalhos das crianças devem ser expostos dando destaque
para as produções
Natureza e Sociedade
0 a 3 anos:
Explorar o ambiente, estabelecer relação e contato com pessoas,
animais e natureza, demonstrando interesse.
4 a 6 anos:
Interessar- se pelo mundo social e natural, fazendo perguntas, expondo opiniões sobre um fato, buscar informações. Estabelecer relações sobre contextos sociais, meio ambientes e preservar a espécie.
Os conteúdos de natureza e sociedade serão organizados de acordo com a necessidade para ser significativo para as crianças, ou seja,
partindo do que eles tenham interesse e que faça parte da realidade
vivida por eles, com uma proposta que se trabalhe com projetos. Para
crianças de zero a três anos o trabalho se dá de forma integrada ao cotidiano, sendo atividades de histórias, brincadeiras que falam de tradições culturais, experimentação de objetos e relação de causa e efeito,
contato com a natureza. Para crianças de quatro a seis anos os conteúdos de zero a três são aprofundados e ampliados e estão divididos em
blocos: Organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar;
Os lugares e suas paisagens; Objetos e processos de transformação; os
seres vivos; e Fenômenos da natureza”.
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Área

Objetivos

Conteúdos

Área

Objetivos

Conteúdos

Linguagem Oral e Escrita
0 a 3 anos:
Expressar sentimentos e suas necessidades através da linguagem
oral.
Participar de comunicações orais.
Ter contato frequente com livros, jornais, revistas, histórias etc.
4 a 6 anos:
Ampliar sua comunicação, participando de conversas para contar e
ouvir experiências.
Demonstrar interesse por gêneros orais e escritos.
Apreciar textos lidos por outras pessoas.
Saber identificar o seu nome.
Trabalhar com atividades novas e repetidas dessa forma a ação didática será diversa e apresentara desafios.
Para as crianças de zero a três anos a aprendizagem da linguagem
oral acontece na interação com o meio. Deve- se destacar também a
importância da leitura de histórias, a leitura junto com a família, a música. Para as crianças de quatro a seis anos os conteúdos dizem a respeito do falar e escutar, práticas de leitura e práticas de escrita. Promover boas práticas de leitura, apresentando e lendo vários gêneros
textuais, deixar a criança ler da forma que entende, mesmo que ainda
não leia de forma convencional, dramatizar e desenhar os personagens
das histórias a fim de trazer a leitura como um momento de prazer,
deixar as crianças escolher os livros. Promover práticas continuas de
escrita e com contextos significativos para as crianças, podendo ser o
professor seu escriba, escrever o seu próprio nome para a identificação
de uma atividade, atividades em que uma criança fala e a outra escreve e releitura também são de grande importância.
Matemática
0 a 3 anos:
Relacionar ações do seu cotidiano, como a contagem, quantidade e
noção de espaço.
4 a 6 anos:
Conhecer números, fazer contagem oral, expor ideias e hipóteses por
meio da linguagem oral e matemática, estabelecer noção de espacial.
As crianças convivem no seu cotidiano com os números, seja em placas
nas ruas, números de telefones, das casas, apartamentos, com as medidas,
pesos, tamanhos, metros, quilômetros, espaços e formas em seu meio social.
Para isso, o professor deve organizar e planejar os conteúdos matemáticos levando em consideração os conhecimentos prévios das crianças.
Trabalhar com contagem, escrita de números, noções de cálculo mental.
Proporcionar desafios para que aprofundem esses conhecimentos, podendo trabalhar com culinária dando sentido aos conhecimentos das quantidades dos ingredientes.

Fonte: (BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/ SEF, 1998. 3v.)
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Pode-se perceber através desse quadro que
há uma orientação para o trabalho do professor da Educação Infantil no que se espera de
sua atuação, por meio de uma ludicidade, levando sempre em consideração que a criança
está em uma fase importante de seu desenvolvimento, a infância, e procurando alcançar os
objetivos de independência e autonomia dessa
criança.

ças, essas trazem muitas contribuições para a
fala, já que a fala dos personagens é algo fundamental, durante os desenhos animados, programas educativos ou até mesmo as novelas”.
A tevê tem um papel muito importante na vida
da criança durante esse processo de letramento, pois através dos anúncios de propagandas,
pois mesmo sem saber ler, a criança sabe o
que aquela logomarca quer dizer.

O TRABALHO COM O LETRAMENTO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Após a concretização da linguagem oral, estratégias pedagógicas ou não, passam a fazer
parte das fases do processo de letramento na
vida da criança. Sendo assim, os processos de
aquisições se iniciam com a fala, mas a próxima etapa de sua vida será a apropriação da
linguagem escrita.

Ao falar em práticas pedagógicas, uma das
ações mais relevantes no trabalho como a Educação Infantil é o desenvolvimento do letramento. Para Ostetto (2002) parte-se do princípio
que o desenvolvimento da linguagem oral já
detalhada acima a partir do RCNEI, se dá pela
interação entre adultos com crianças e crianças com crianças e que o estímulo da fala é
importantíssimo na Educação Infantil, pois é a
partir da fala que as crianças começam a expressar seus desejos e vontades. Não se pode
permitir que durante esse processo de aquisição da fala o estímulo fique de lado, pois trata-se aqui de um estímulo consciente, de acordo
Junqueira Filho (2001) ‘’O desenvolvimento da
linguagem oral, portanto, não se dá nem natural, nem magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a criança’’.

O letramento chega ao Brasil em 1980, Soares (1998) o conceitua da seguinte maneira:
“Letramento é o conjunto de práticas de leitura
e produção de textos escritos que as pessoas
realizam em nossa sociedade, nas diferentes
situações cotidianas formais ou informais”. O
letramento passa então a ser o ‘’ler sem saber
ler’’, antes mesmo que a criança seja inserida
nos anos iniciais do ensino fundamental esta
criança já tem contato com livros, imagens e
rótulos e os reconhece mesmo sem saber ler,
ou seja, que a criança possa ter contato com
práticas sociais reais de um universo letrado,
há a compreensão do sentido, do contexto. Ex.
Com a vida cotidiana tão conturbada e atare- uma criança sabe diferenciar a tampa do “Todfada dos pais, infelizmente após esta aquisição dy” e a do “Nescau”.
da linguagem oral, os diálogos entre pais e fiAntigamente o aluno era visto como uma
lhos acontecem muito pouco, é o que nos relata
Junqueira Filho (2001): Na qual as conversas “tábula rasa”, este aluno para o professor não
sobre como foi o dia das crianças, as brinca- possuía conhecimento prévio algum. Dessa
deiras com os filhos, os momentos de contar forma, iniciava-se o processo de alfabetização
histórias, cantar juntos, os carinhos, acabam do aluno, sem levar em consideração quais os
excluídos, sem tempo, sem lugar na rotina. É conhecimentos que este aluno já possuía.
nessas horas, geralmente que entra a televisão
Com os métodos de alfabetização utilizados
[...], (JUNQUEIRA FILHO, 2001 p.139).
anteriormente denominados analíticos e sintéMuitos acreditam que a televisão apenas traz ticos, o aluno precisava apenas memorizar o
malefícios na vida das crianças, porém Jun- conteúdo que já estava posto em uma cartilha
queira Filho (2001) se contrapõe dizendo “que e através da memorização de sílabas e palaas horas de companhia que a tevê faz as crian- vras, fazendo uma leitura repetitiva e assim o
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aluno aprendia a ler, ou seja, uma decodificação das letras sem qualquer compreensão do
que está escrito. É o que nos afirma Morais e
Leite (2012):

para ‘ouvir outras linguagens’, para conhecer
as crianças”. O professor precisa planejar antecipadamente suas atividades para que assim
consiga obter um melhor resultado com os alunos. Ele deve realizar registros para conseguir
analisar sua prática. Esses registros podem
ser realizados em portfólios, fotos realizadas
durante as atividades ou até mesmo registros
escritos em seu diário de classe. Para Souto-Maior (2002):

É por isso que, de acordo com aqueles métodos, os professores esperavam que o aluno
fosse ser alfabetizando, na medida em que era
treinado a repetir as correspondências som-grafia que a cartilha lhes apresentava. Seja
memorização das famílias silábicas (BA-BE-BI-BO-BU; LA-LE-LI-LO-LU) seja pela leitura reNo registro não apenas se descrevem os fapetitiva das palavras que começam com uma tos, mas se reveem encaminhamentos, levanmesma relação fonema-grafema. (MORAIS; tamentos de hipóteses, enfim, reflete se sobre
LEITE, 2012, p.6) .
a realidade! Aquela atividade que ‘’ não deu
certo’’ tem uma função informativa para o eduBarbosa (1990) concorda com Morais e Leite cador, que pode, por meio do registro escrito,
(2012) na medida em que nesta metodologia, perceber as razões do ‘’fracasso’’ de uma situo aluno “alfabetizado é aquele que foi ensinado ação planejada (SOUTO-MAIOR, 2002 p. 64).
e convencido pelo processo escolar de alfabetização que, para ler, basta seguir com os
O planejamento precisa ser flexível para que
olhos, linha por linha, o texto escrito tentando as atividades possam ser interessantes e signitransformar cada letra, sílaba e palavra numa ficativas aos alunos. Observar, registrar e refleoralidade de que, o mais das vezes, lhe soa tir também são processos de construção para
estranho”.
se avaliar e planejar o dia seguinte.
Nos dias atuais é necessário “alfabetizar letrando e letrar alfabetizando”, o professor atual
já consegue realizar a quebra do paradigma de
que o aluno seja uma “tábula rasa”. Ele sabe
que este aluno possui diversos conhecimentos, porém esses conhecimentos prévios devem ser estruturados de forma correta. Atualmente, com o letramento, a alfabetização inicia
se do todo, de um texto o aluno vai criando
suas hipóteses tanto de leitura quanto de escrita. Partindo deste pressuposto que o professor
deve iniciar o letramento-alfabetização a partir
de textos, o aluno deve ser desafiado a refletir
sobre o som das letras. Este aluno necessita
escrever como ele sabe para que o professor
consiga identificar em que hipótese este aluno
encontra-se e assim criar situações de aprendizagem para eles.

CONTANDO HISTÓRIAS
O momento da história para os alunos é algo
mágico, o qual a menina se imagina dentro da
história como a princesa que certamente será
salva pelo príncipe encantado e enfim tudo
acabará com o tão esperado “Felizes para
sempre” e o menino se coloca no lugar daquele super-herói forte e corajoso, que aparecerá
para salvar a humanidade de um determinado
vilão. Todos um dia já imaginaram ou desejaram algo do tipo, para que a fantasia permaneça viva dentro de cada um, dentro de cada
história, o professor pode e deve proporcionar
aos alunos este momento de imaginação onde
tudo é possível. De acordo com Souto-Maior
(2002):

A leitura diária de histórias deve ter espaço
Souto-Maior (2002) complementa ainda mais garantido na rotina dos grupos, inclusive dos
esta ideia: “O planejamento não como uma de crianças menores, pois é por meio dessa
mera formalidade, mas como um instrumento atividade que as crianças podem construir um
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repertório de histórias em uma linguagem dife- escolher um livro? O livro a ser escolhido pelo
rente da fala cotidiana (SOUTO-MAIOR, 2002 professor não pode ser fácil, mas precisa ser
p.68).
simples, porque ao ouvir a contação da história, o aluno precisa compreender o que o autor
Não há quem não se encante por uma boa está tentando dizer e quem vai fazer essa ligahistória, sejam contos de fadas, fábulas, sus- ção entre autor, história e aluno, é o professor,
pense, quadrinhos, entre outros. Comete-se peça fundamental para que se tenha um entenum grande erro ao pensar que ler e contar uma dimento profundo.
história são a mesma coisa, pois não são. As
práticas têm particularidades diferentes no que
diz respeito aos objetivos e à postura de quem
O PROFESSOR: DESAFIOS E
apresenta a trama segundo Maria Stevenson.
PERSPECTIVAS EM SUA FORMAÇÃO
É necessário que o professor também se encante por esta prática, pois só assim conseguira envolver os alunos neste momento, é o professor quem vai estimular e criar expectativas
durante a história. Neste momento o professor
pode utilizar não apenas o livro, mas também
fantoches, gravuras, caixa de histórias entre
tantos outros artifícios para uma maior atração
dos alunos. Ainda para Souto-Maior (2002):
O contato com os mais variados materiais
de leitura, num ambiente onde a criança possa
manuseá-los livremente, pode leva-la a perceber os diferentes usos da língua escrita, antes
de ser capaz de ler e escrever. Nesse sentido, o trabalho com a literatura pode facilitar o
estabelecimento de relações mais sistemáticas com o mundo da escrita (SOUTO-MAIOR,
2002 p.68).
Segundo o autor (2002), mesmo que a criança não saiba ler ao manter contato com livros
ela passará a perceber a diferença entre gravuras e letras, mas é indispensável que a criança crie o hábito da leitura, pois vários linguistas dizem que o hábito da leitura e escrita se
dá lendo e escrevendo. A escolha do livro é
fundamental, muitos professores escolhem os
livros com pouco texto e acabam não explicando as ilustrações, alguns desses livros acabam
sendo lidos durante o ano inteiro, porém o professor aos poucos pode e deve ir dificultando
a leitura e consequentemente a contação da
história, para que o aluno consiga expressar
suas hipóteses durante este momento. Como

Nesta seção, o artigo irá tratar a questão da
identidade do profissional de Educação Infantil
e sua formação, iniciada legalmente na seção
2. A identidade do profissional de Educação Infantil sofreu inúmeras modificações em relação
a sua formação ao longo do tempo.
Na LDB nº 4024/61, os profissionais que
atuavam diretamente com a Educação Infantil eram nomeados de crecheiras, pajem, auxiliar de desenvolvimento infantil, entre outros.
Com o passar do tempo, pode-se notar que
estes profissionais passaram por um processo de formação, denominado como formação
em serviço, a qual se dá na interação com o
mundo, com a apropriação dos conhecimentos
acumulados historicamente e com a socialização de ideias e pontos de vista, e passam a
ressignificar o sentido de suas práticas, o que
culmina com a LDB nº 9.394/96 com a obrigatoriedade da formação em Ensino Superior
para os professores inclusive o da Educação
Infantil (Art. 62).
O trabalho com a Educação Infantil vai se
constituindo como um trabalho educativo, de
caráter intencional, o qual tem como objetivos
centrais no desenvolvimento infantil e nas relações educativas:
O Curso de Pedagogia destinar-se- a formação de profissionais em estudos do campo teórico- investigativo da educação e no exercício
técnico- profissional como pedagogos no sistema de ensino, nas escolas e em outras institui609
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ções educacionais, inclusive as não-escolares
As formações em serviço devem desenvol(LIBÂNEO; PIMENTA, 2002, p.15).
ver nesses profissionais atitudes e capacidades, dando subsídios para que ele consiga, a
Com bases teóricas a serem desenvolvidas partir dos desafios que lhes são postos todos
em sua atuação seja ela em espaços formais os dias, articular essa prática junto aos seus
ou informais, orientando suas práticas e con- saberes com um olhar investigativo e reflexivo
ceitos sejam eles de convívio, interação com o para suas experiências atuais ligadas a realicampo educativo ou a total integralidade com dade e transformando essas práticas quando
o ser humano.
necessário:
Para os autores (2002), o profissional não
sai do curso de pedagogia totalmente capacitado para docência necessitando para o seu
desenvolvimento uma formação continuada,
buscando uma especialização para o seu fazer
docente, garantindo sua formação continuada
proporcionando uma reflexão constante de seu
trabalho.

Em síntese, podemos dizer que o professor é um profissional do humano que: ajuda
o desenvolvimento pessoal / intersubjetivo do
aluno; um facilitador do acesso do aluno ao
conhecimento (informador informado); um ser
de cultura que domina de forma profunda sua
área de especialidade (cientifica e pedagógico
/ educacional) e seus aportes para compreender o mundo; um analista crítico da sociedade,
portanto, que nela intervém com sua atividade
profissional; um membro de uma comunidade
de profissionais, portanto científica (que produz
conhecimento sobre sua área) e social (LIBÂNEO, PIMENTA, 2002, p.44).

Na interação com o outro que esse profissional vai desenvolvendo suas habilidades e
construindo novas experimentações, sua experiência será construída pouco a pouco, pois
sempre haverá novos meios e possibilidades
de aprendizagens. Nesses momentos percebe-se que a prática não caminha sem a teoria, e a
Segundo Pimenta e Libânio (2006), o proteoria não se enobrece sem as experiências da fessor tem o papel de ensinar e colaborar para
prática (LIBÂNEO; PIMENTA, 2002).
a humanização, partindo-se da ideia de que o
ensino da construção de saberes entre a arMomentos em grupos são de grande relevân- ticulação do conhecimento, professor e alucia no contexto educativo desse profissional, no, e o humanizar, aponta para os saberes, a
pois as trocas de experiências farão com que construção da aprendizagem para uma boa
esse profissional se torne reflexivo sobre deter- convivência social e intelectual. Quando esse
minadas práticas, e com isso ele conseguirá profissional sai da teoria para a prática e se inarticular o saber da sua experiência e o seu au- sere em uma instituição, a partilha dos conhetodesenvolvimento. Com o avanço tecnológico cimentos adquiridos construídos, seja em sua
e as modernidades as exigências são maiores, formação, com os alunos ou com os demais
os profissionais se deparam com as novas si- profissionais, o tornará crítico e reflexivo e sua
tuações e não estão preparados para lidar com capacidade na tomada de decisões se torna
algumas, para isso a importância da formação construtiva, fazendo com que a via de mão duem serviço, desafio esse que precisa ser en- pla entre ensinar e aprender se concretize.
frentado pelos professores, coordenação, direção e todos os membros que fazem parte, estudando novas possibilidades para essa nova
realidade social (LIBÂNEO; PIMENTA, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme explicitado neste trabalho, exercer a função de professor na Educação Infantil não é
tarefa fácil, conforme apontamentos teóricos utilizados ao longo deste trabalho. No processo de
construção de identidade se faz necessário que este profissional possa ressignificar suas práticas a partir de suas experiências, vivências com o meio e com outros profissionais.
É preciso que se tenha uma ação-reflexão-ação, para que assim este possa evoluir e melhorar
sua atuação em sala e superar a visão assistencialista construída historicamente, construindo
habilidades para o seu autodesenvolvimento profissional. Sua formação precisa ser muito consistente e significativa para que assim esse profissional consiga desempenhar um bom trabalho
e fundamentalmente conheça o percurso histórico pelo qual sua formação acadêmica passou
para que luz da teoria ele possa construir e reconstruir sua prática.
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A INCLUSÃO NO MERCADO DE
TRABALHO:UMA CONDIÇÃO
EMANCIPATÓRIA

RESUMO: O objetivo deste artigo é mostrar a importância da “Inclusão no Mercado de Trabalho: promovendo uma condição emancipatória”. Para tanto, faz necessário partirmos de uma
reflexão a partir da inclusão das pessoas portadoras de deficiências no Mercado de Trabalho.
Essa atividade vem sendo considerada um ambiente importante para as pessoas com deficiência por representar a possibilidade de construção da identidade, desenvolvimento social
e emocional condição necessária para promoção emancipatória da cidadania. Objetivou-se
analisar o processo de inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência com base
em suas aptidões e qualificações necessárias na obtenção da tão sonhada vaga e assim, a
partir do trabalho ter sua dignidade humana reconhecida. Os resultados da nossa pesquisa
demonstraram que a inclusão no mercado de trabalho é um direito e um meio de capacitação
das habilidades. Porém, ainda há falta de oportunidades, de profissionalização, de vagas de
emprego e de valorização da pessoa com deficiência. Ressalta-se a importância da inclusão
no trabalho para o desenvolvimento das pessoas com deficiência e a necessidade de aprimoramento desse processo.

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Aprendizagem; Cidadania.
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INTRODUÇÃO

A

inclusão social é geralmente almejada não só pelas pessoas portadoras de deficiência,
mas por todo indivíduo que se sente excluído de alguma forma, do convívio social. Os
parâmetros para definir o que seja essa inclusão são vagos ou de difícil quantificação,
mas parece evidente que a inclusão social significa mais do que a mera sobrevivência.
Uma das definições da inclusão da pessoa portadora de deficiência pressupõe um “processo
de um movimento dinâmico e permanente que reconhece a diversidade humana e tem como
fundamento a igualdade na participação e na construção do espaço social, compreendida como
um direito” (KAUCHAKJE, 2000, p. 204).
Tanto essa definição quanto a definição de Sposati (1997) deixam claro que a busca pela inclusão social das pessoas portadoras de deficiência significa, ao mesmo tempo, a busca por uma
sociedade mais evoluída, em que a justiça social se concretiza.
Com relação à inclusão das pessoas portadoras de deficiência, existe uma legislação extensa, tanto no âmbito internacional, quanto nacional para defender e garantir a sua efetivação.
No entanto, mesmo se, do ponto de vista da declaração de direitos, as pessoas portadoras de
deficiência estejam amparadas pelo ordenamento jurídico; e mesmo que sejam crescentes os
movimentos relativos à sua inclusão, é notável a distância entre a promessa igualitária, acenada
pela lei, e a realidade cotidiana das desigualdades e discriminações. Existe uma grande defasagem entre o ideal contido na legislação e a realidade da discriminação da segregação vividas
por essas pessoas.
O convívio com a diversidade envolve aspectos diversos que condicionam as relações entre
pessoas e grupos, entre os quais tem-se de listar, a um só tempo, fenômenos de ordem psíquica e social. No texto “O mal estar da Civilização” (1930), Freud assinala a existência de uma
agressividade que é estrutural, presente em todo indivíduo e nas relações entre os homens, o
que coloca obstáculos à busca por uma sociedade mais igualitária.
A partir da teoria freudiana, pode-se afirmar que as premissas psicológicas para uma sociedade mais igualitária, baseada apenas na distribuição da riqueza e da defesa de direitos, são
insustentáveis. Além disso, para a psicanálise existe uma dificuldade do homem em identificar-se
com o que lhe parece estranho, o que dificulta o convívio com a diversidade. A inclusão das pessoas portadoras de deficiência supõe a superação dessas características estruturais, presentes
em todo ser humano.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS A partir do século XIX houve a criação de Escolas Especializadas residenciais, consideraCOM DEFICIÊNCIA
Inclusão busca remover, exterminar as barreiras que sustentam a exclusão sem seu sentido
pleno. Aplica-se a todos os que se encontram
permanente ou temporariamente incapacitados
pelos mais variados motivos para que possam
agir e interagir com autonomia e dignidade no
meio em que vivem.
A melhoria da qualidade de vida humana tem
sido foco da ciência e de profissionais voltados a ela com o desafio de obtenção de propostas, projetos sem se deixar “homogeneizar”
soluções, mas criar, dar condições para que
avancemos deixando de lado os preconceitos e as discriminações que permeiam nossas
ações diárias a fim de atingir soluções para as
pessoas com portabilidades especiais sejam
incluídas e não excluídas como na maioria dos
casos.
Reconhecer o processo de inclusão com
pessoas com deficiência requer a compreensão do que aconteceu ao longo da história e
como as pessoas portadoras de deficiência
foram tratadas. Por outro lado, requer a compreensão do contexto histórico da educação e
as concepções pedagógicas acerca da deficiência em cada época e como se deu o seu
processo de desenvolvimento.
Trata-se, portanto se situar o processo de
desenvolvimento da Educação Inclusiva e a
sua aplicabilidade das leis para a inserção dos
portadores de necessidades especiais foram
conquistando em nossa sociedade, garantindo-lhes direitos e estabelecendo o respeito devido às diversidades sem a preocupação com
os princípios normativos impostos pela sociedade que continua a excluir, discriminar e agir
com preconceito segregando as pessoas portadoras de necessidades especiais:
Sem dúvida, basta atentar para o cotidiano de nossa sociedade para se ver que pessoas com necessidades especiais não circulam pelos espaços sociais
– supermercados, farmácias, cinemas, shoppings etc.,
os que ocupam algum espaço, são geralmente cegos
vendendo bilhetes, deficientes físicos graves expondo
sua condição para a mendicância. Essa observação
demonstra, mais uma vez, que o objetivo dos serviços
em Educação Especial não tem sido alcançado (SILVA,
2001, p. 183).

das como marco inicial da Educação Especial
em que as pessoas portadoras de deficiência
passaram a serem contempladas educacionalmente. A Educação nesse período esteve relegada a uma postura terapêutica, ou seja, médico-pedagógico, em que as pessoas portadoras
de deficiência eram consideradas como “doentes incapazes”, ou seja, estavam fora dos padrões da normalidade da sociedade. Há uma
visão de que a pessoa com deficiência precisa
ser transformada e não a sociedade.
A partir da metade do século XIX há uma
expansão para os recursos destinados à Educação Especial mas ainda com uma visão segregacional. Só que o foco, com a finalidade
de normalização relacionava-se com a ideia de
[...] aceitação das diferenças à condição da deficiência (BARBOSA, 2006, p. 25).
Com base neste contexto, iniciativas de
âmbito nacional se iniciam com a criação de
Campanhas voltadas para essa finalidade especificamente. Em 1957, acontece a Primeira
Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro – CESB – pelo Decreto Federal Nº 42.728.
Em 1958, segundo o Decreto Nº 44.236 de
1 de Agosto, foi realizada a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes
da Visão. Ressaltamos a Campanha de 1960,
com a influência de Movimentos liderados pela
Sociedade Pestalozzi e Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE).
No século XX, por volta de 1960, de forma
mais intensa nos anos de 1970, com as Reformas Educacionais contempla a Educação
Especial com uma perspectiva de integração
e normalização. O atendimento educacional às
pessoas portadoras de deficiência passou a
ser definido pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN, Lei Nº 4.024/61,
que afirma a respeito do direito à educação
dos “excepcionais” porque ainda se mantinha
arraigada a visão de que as pessoas portadoras de deficiência eram inferiores em relação
aos membros da sociedade considerados pelos padrões “normais”.
Em 1970, com a promulgação da LDBEN
– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 5.692/71 avança e define o
atendimento educacional especializado como
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“tratamento especial” destinado às pessoas
portadoras de deficiências físicas ou mentais e
aos superdotados.
Essa Lei não apresenta uma proposta de um
ensino capaz de atender às especificidades
educacionais dos alunos com deficiência encaminhando-os para Classes e Escolas Especiais
(BRASIL, 2008a). Novamente a segregação
está presente impedindo o convívio com os
demais determinados “normais” pelos padrões
vigentes na sociedade.
Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de
Educação Especial – CENESP, responsável
pelo acompanhamento da Educação Especial
no Brasil, impulsionando ações educacionais
voltadas às pessoas com deficiência e às pessoas com superdotação. Foram iniciativas isoladas do Estado. Não se tem uma preocupação
específica e efetiva com uma Política Pública
comprometida com o acesso universalização
à educação, permanecendo a concepção de
“Políticas Especiais” para tratar da Educação
de Alunos com Deficiência (BRASIL, 2008).
A década de 1980 é marcada pela integração
das pessoas com deficiência na Rede Regular
de Ensino e há também a criação de Movimentos que consolidam o grupo de pessoas portadoras de deficiência com identidade única.
Em 1981, a ONU – Organização das Nações
Unidas – declara “Ano Internacional das Pessoas Deficientes – AIPD”. Esse acontecimento
converge em ações para efetivação de igualdade de oportunidade para todos(as) com deficiência de forma a garantir a plena participação
social das pessoas portadoras de deficiência
na sociedade.
O processo de integração ocorre dentro de
uma estrutura educacional que oferece ao aluno(a) a possibilidade de estar inserido na classe regular, mesmo assim ainda é uma inserção
parcial até porque o sistema educacional sempre segregacional pessoas. Muitas tentativas
de integração das pessoas portadoras de deficiência acabavam por excluir as pessoas deficientes ao invés de incluí-las e hoje ainda vivemos esse tipo de situação nas Escolas. Não há
recursos necessários para que os portadores
de necessidades especiais sejam atendidos
em sua especificidade.

proposto, nem tampouco ao que era esperado pelo
movimento. Os alunos que não conseguiam sozinhos
superar as barreiras ali encontradas eram excluídos
das classes regulares, e aqueles que conseguiam permanecer na Escola, foram, muitas vezes, esquecidos
pelos Professores num cantinho de suas classes. A integração, pois, pouco contribui para a superação da
discriminação e preconceito desses alunos (BARBOSA,
2006, pp. 28-29).

A Escola que deveria ser a promotora de condições igualitárias, acabava contribuindo para
a exclusão desses alunos. Portanto os alunos
continuam a serem segregados no Ensino Regular.
Em 1990 acontece em Jomtien, Tailândia, de
5 a 9 de Março a Conferência Mundial sobre
Educação Para Todos e o documento final “Declaração Mundial sobre Educação para Todos”
traça um Plano de Ação para satisfazer as necessidades básicas da Aprendizagem. Esse
assunto abordaremos no próximo capítulo de
nossa Reflexão.

A INCLUSÃO NO MERCADO DE
TRABALHO

A inserção de pessoas portadoras de necessidades especiais no Mundo do Trabalho é
necessária e exige preparação e qualificação
profissional, elementos fundamentais para preencher a vaga almejada dentro das Empresas.
A Lei Nº 8.213/91, também conhecida como
Lei de Cotas, estabelece a reserva de vagas de
emprego para pessoas com deficiências habilitadas ou para pessoas que sofreram acidente
de trabalho, beneficiários da Previdência Social
reabilitados.
A Legislação é utilizada no caso das empresas que tem em seu quadro de funcionários
tomando-se por base 100 empregados, sendo
aplicada a cota de 2 a 5% a depender dos postos de trabalho que a empresa disponibiliza. A
inclusão de pessoas com deficiência no Mercado de Trabalho ainda gira em torno do preconceito mesmo com as Leis que terminam a
contratação e a manutenção desses trabalhadores existem muitas dificuldades entre elas: a
falta de oportunidades e a qualificação que faz
a diferença.
A proposta de integração das pessoas com deficiênA partir do momento que a empresa tem 100
cia no sistema educacional não atendia ao que era
funcionários ela já está susceptível sofrer uma
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QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
De 100 a 200 Funcionários
De 201 a 500 Funcionários
De 501 a 1000 Funcionários
De 1001 em diante

PERCENTUAL A SER CONTRATADO
2%
3%
4%
5%

Quadro 1: Percentual de contratação de portadores de deficiência pelas empresas
Fonte: Quadro elaborado pela Autora, Dezembro, 2018.
fiscalização da Superintendência Regional do
Trabalho Emprego uma vez que é convidada a
colocar em seu quadro de funcionários, pessoas com deficiência:
Existe um conflito ideológico dentro da Empresa de duas naturezas com relação à inclusão de pessoas portadoras de necessidades
especiais no Mundo do Trabalho:
1º) A inclusão numérica que é aquela que a
empresa coloca os 5% de empregados independente da deficiência.
2º) O desenvolvimento da inclusão qualitativa
na qual a empresa absorve todas as deficiências, fazendo o processo seletivo e beneficiando para que a deficiência seja uma característica e não uma qualidade ou um defeito
profissional.
Portanto, a Lei de Cotas existe, mas ela precisa ser cumprida com mais responsabilidade,
sobretudo no que se refere à inclusão qualitativa. Não existe uma determinação da Lei quanto
ao tipo de deficiência. Existem empresas que
proporcionam as vagas, mas, por outro lado,
não incluem o portador de necessidades especiais ou selecionam o tipo de deficiente à
possível contratação e isso não leva a uma mudança de comportamento social. As empresas
precisam entender a amadurecer sua compreensão de forma diferenciada sobre a questão
da inclusão da pessoa com deficiência.
Há todo um trabalho de sensibilização para
que a empresa acolha, inclua sem limitar a pessoa com deficiência, caso contrário a inclusão
não acontece. É preciso que a empresa tenha
um novo olhar sobre essa nova contratação. É
imprescindível escolher trabalhadores com diferencial, colocando por potencial e não pela
deficiência em si.

A inclusão numérica deixa fora do Mercado
de Trabalho grandes profissionais. A empresa
precisa gerar recursos humanos para provocar
uma mobilização interna de sua responsabilidade social em que as diferenças humanas
sejam consideradas com naturalidade. A inclusão de pessoas com deficiência não é a curto
prazo e sim a longo prazo, porque envolve uma
mudança social e uma capacitação que precisa ser iniciada na infância.
Existe uma grande parte de pessoas com
deficiência que estão envelhecendo dentro de
casa. Temos que começar pela família inclusiva, a escola inclusiva, a educação inclusiva. É
preciso uma mudança cultural com relação à
inclusão das pessoas com deficiência, porque
nenhuma política pública no Brasil vai funcionar se ela não tiver uma proposta de mudança
social muito profunda nos relacionamentos humanos.
Quando aprofundamos nossa reflexão sobre
inclusão social, diversidade humana, não nos
referimos só as pessoas com deficiência, mas
da homoafetividade, as pessoas ditas “feias”,
às pessoas “gordas demais”, “magras demais”.
Toda essa diversidade exige em contrapartida
uma sociedade que ainda vê como utópica
esse tipo de mudança social.
O preconceito é o maior entrave da inclusão
social não só com pessoas com deficiência.
Precisamos combater e trabalhar a fim de corrigir os erros arraigados ao longo da história.
Erros que continuam a se perpetuar em nossas
relações que estabelecemos em nosso cotidiano. Precisamos evoluir e conceber novas relações humanas, uma vez que o relacionamento
humano é indispensável à inclusão social. A
diversidade humana precisa de um entendimento amadurecido e isso é um longo caminho a se percorrer.
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Existem Políticas Públicas favoráveis a inclusão de pessoas portadoras de deficiências no
mundo do trabalho. Existe por outro lado, um
espaço de gestão desfavoráveis às Políticas
Públicas voltadas aos portadores de deficiência. Não se tem continuidade nos Projetos, ou
seja, o governo que entra não aproveita os Projetos bons feitos pelo governo anterior.
A inclusão precisa de uma continuidade evolutiva porque ela é muito dinâmica. A pessoa
portadora de deficiência já carrega em si o estigma de ser um ser inferior. Por exemplo, é
comum ouvirmos de alguns empresários: Me
mande um funcionário eficiente, mas não me
mande um funcionário com deficiência. Essa
vulgarização de palavras é também vulgarização de comportamento e de preconceito.
A questão da inclusão no Mercado de Trabalho é uma questão de cidadania. O preconceito
que dificulta a inclusão social do portador de
deficiência é milenar, vem desde à antiguidade
e continua a se repetir apesar de estarmos no
século XXI.
Portanto, a pessoa portadora de deficiência
precisa superar-se sendo forte. Se não for forte suficiente o preconceito a anula, a engole.
Esse padrão de comportamento e de relacionamento que a gente vive tem o preconceito
com uma coisa extremamente legalizado. Precisamos capacitar as pessoas uma vez que a
inclusão social é um caminho sem volta.
A inclusão de pessoas portadoras de deficiências no mundo do trabalho é uma questão não só assegurada por lei, mas por outro
lado, é uma questão de humanização da própria pessoa portadora de deficiência uma vez
que, a mesma sente-se útil e o diferencial não
está no fato de ser “especial” mas de poder
com base em suas qualidades e aptidões dar
a sua parcela de contribuição na empresa, a
partir das funções que exercerá e a partir das
quais se realizará como pessoa humana e terá
sua dignidade assegurada. A Inclusão formal
no Mercado de Trabalho é, ao mesmo tempo
um desafio, uma necessidade e uma grande
oportunidade para as empresas.

A INCLUSÃO NO MERCADO FORMAL
DE TRABALHO
Por se tratar de uma experiência recente,
existem poucos estudos acadêmicos sobre a
inclusão da pessoa portadora de deficiência
no mercado formal de trabalho. Este foi um dos
motivos que orientou a realização deste estudo.
A opção pela inclusão, no mundo do trabalho, também se deu pelo significado simbólico
e social do trabalho. Um dos conceitos de cidadania implica num significado político e cultural
de pertencimento à sociedade como cidadão
capacitado.
A inclusão no trabalho poderia garantir o suposto reconhecimento de capacitação a todo
cidadão, inclusive as pessoas portadoras de
deficiência, o que aparentava a aquisição do
padrão básico de inclusão, descrito por Sposati (1997).
O trabalho possibilita que o sujeito se insira
em uma rede de pertencimentos e de identificações. O homem se vê e se reconhece no objeto que constrói e o seu trabalho é uma forma
de se relacionar com o outro e de simbolizar o
seu mundo. A pessoa portadora de deficiência,
não tendo acesso ao trabalho, estaria privada
dessa possibilidade de simbolização e de reconhecimento social.
A escolha da inclusão no trabalho pela via do
mercado formal foi orientada pelo significado
simbólico de se estar empregada formalmente.
Santos (1998) desenvolve o conceito de cidadania regulada que ressalta esse significado e
a importância desse tipo de colocação para a
nossa sociedade:

Por cidadania regulada entendo o conceito
de cidadania cujas raízes encontram-se, não
em um código de valores políticos, mas em
um sistema de estratificação ocupacional, e
que, ademais, tal sistema de estratificação
ocupacional é definido por forma legal. Em
outras palavras, são cidadãos todos aqueles
membros da comunidade que se encontram
localizados em qualquer uma das ocupações
reconhecidas definidas em lei” (SANTOS,
1998, p. 75).
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O autor utiliza a expressão pré-cidadãos para
definir as pessoas que estão fora das ocupações reconhecidas, como se ainda não tivessem adquirido a cidadania. Segundo o autor,
a regulamentação da cidadania passa pela
regulamentação da profissão e pela aquisição
de símbolos que a caracterizam, tais como a
“carteira de trabalho”. A cidadania regulada é,
portanto, restrita ao trabalhador e ao trabalhador de carteira assinada.
Estar empregado no mercado formal possibilita fazer parte de uma organização e, ao mesmo tempo, obter o reconhecimento por meio
da legalização e dos processos ideológicos
implícitos nesse tipo de contratação. A estrutura de uma organização pode possibilitar a
formação de identificações sociais e representações coletivas. Assim, pertencer a uma organização é também uma maneira de o sujeito
obter reconhecimento social. Por esse motivo,
o estudo da inclusão no trabalho em organizações formais é também um objeto importante
da presente pesquisa. Pretende-se contemplar
aqui, o papel das organizações, frente à inclusão das pessoas portadoras de deficiência e
de como elas podem facilitar, ou dificultar esse
processo.
A nomenclatura ou o termo portador de necessidade especial pode ser considerada menos estigmatizante, optamos por utilizar o termo
pessoa portadora de deficiência para caracterizar as pessoas que fazem parte do objeto do
presente estudo. São três fatores que norteiam
essa opção:
a)Portador de Necessidade Especial é um
termo mais genérico que abrange toda pessoa
que necessita de uma atenção especial, como
o idoso, o obeso, o portador de alguma doença
crônica, dentre outros, e não só a pessoa que
possui alguma deficiência. Como não se pretendeu realizar um estudo que abranja a inclusão de todos esses grupos, não se considerou
que portador de necessidades especiais seria
a melhor denominação para definir as pessoas
que são objeto do presente estudo;
b)Considerou-se de fundamental importância
utilizar o significado deficiência, por todo o significado simbólico que ele contém, e não se
poderia furtar de adotá-lo para abordar a questão da discriminação;

c)Pessoa Portadora de Deficiência é a terminologia utilizada pelos documentos e artigos dos órgãos oficiais. Ela é a nomenclatura
adotada pela Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
– CORDE, órgão da Secretaria Nacional dos
Direitos Humanos, do Ministério da Justiça.
Para caracterizar deficiência, optou-se por
adotar a definição estabelecida no Decreto Nº
3.298 de 1999 que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da pessoa portadora
de deficiência. Este decreto, no seu Art. 3º, inciso I, considera a deficiência como 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 (BRASIL, 1999).
No seu artigo 4º, este decreto estabelece as
seguintes categorias para a deficiência:
I - Deficiência Física, (DF) – Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física;
II - Deficiência Auditiva, (DA) – Perda parcial
ou total das possibilidades auditivas sonoras,
variando de graus e níveis;
III - Deficiência Visual, (DV) – Perda parcial ou
total da visão;
IV - Deficiência Mental, (DM) – Funcionamento intelectual inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas;
V - Deficiência Múltipla, (DMU) – Associação
de duas ou mais deficiências.
Independente da obrigatoriedade este processo de inclusão tem uma série de impactos
tanto do ponto de vista social quanto econômico. Para os portadores de deficiência, a
atuação nas empresas significa uma forma
de exercer uma atividade laboral remunerada
de maneira digna. É ainda, a possibilidade de
estabelecerem uma interação constante com
outros profissionais. Trata-se de um caminho
para a independência e construção de uma autoestima mais saudável, o que favorece todo o
processo de sociabilidade desses indivíduos,
igualmente em outros ambientes.
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GLOBALIZAÇÃO E
RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS
EMPRESAS
A globalização não pode ser reduzida a um
fenômeno de ordem econômica; existe uma
multiplicidade de fatores que ditam novas regras de ordem sociocultural, política e econômica. Isso implica em uma nova forma de agir,
pensar e realizar negociações. Giddens (1991)
define globalização “como a intensificação das
relações mundiais que ligam localidades distantes, de tal maneira que os acontecimentos
locais são moldados por eventos que estão a
muitos quilômetros de distância e vice-versa”
(GIDDENS, 1991, p. 69).
Para Castells (1999a), conforme citação anterior, a economia global tem uma natureza dialética altamente excludente e includente, ao mesmo tempo: inclui tudo que é valorizado e que
tem valor, e exclui o que não tem valor, como
por exemplo, os setores sociais, territórios e
países. Uma das características da economia
global é a valorização da alta tecnologia e esta
pode reforçar as desigualdades, uma vez que é
valorizado só o indivíduo que tem acesso a ela
ou que pode produzi-la. Sobre este aspecto,
pode-se dizer que o fator desenvolvimento tecnológico é inversamente proporcional à igualdade social. Essa nova economia mantém segregados alguns segmentos e classes, antes
já explorados, e de uma maneira ainda mais
excludente, já que passam para uma categoria
que Castells denomina de “irrelevância estrutural”.
Não se pode dizer que a dualização da estrutura social tenha como única causa a globalização. Muitas vezes, ela é efeito da continuidade de uma trajetória. As desigualdades sociais
podem ser, na verdade, consequência de um
processo que já vinha sendo desencadeado,
derivando muitas vezes de uma estagnação
interna, conflitos destrutivos e falências econômicas (THERBORN, 2000). Dessa maneira,
as desigualdades significam um somatório de
antigas tendências nas transformações econômicas recentes.
Apesar de alguns autores discordarem que a
globalização seja a responsável pelo aumento
da desigualdade social, o termo globalização
não significa integração global, pelo contrá-

rio, pode significar polarização global (THERBORN, 2000). Na verdade, a única tendência
considerada como inevitável é que a atual forma de globalização do mercado não registra
nenhuma tendência de “igualização” econômica. Percebe-se que o antigo proletariado industrial está sendo substituído por um proletariado
do setor terciário, com um crescimento de serviços de baixa qualificação. E é neste contexto
que estão sendo empregadas as pessoas portadoras de deficiência.
Therborn (2000) analisa sob três aspectos
(econômico, político e sociocultural) os mecanismos do processo de igualdade e desigualdade da globalização. Sob o aspecto
econômico, ela afirma que o mecanismo de
produtividade e de estruturas de oportunidades
iguala os indivíduos e as ações mais produtivas, criando oportunidades para os mais bem
preparados. Esse modelo exige mobilidade e
atualização permanentes e aqueles que não
conseguem acompanhá-lo terão suas chances
completamente anuladas e estarão ainda mais
excluídos.
As chances da pessoa portadora de deficiência, diante desse quadro, são mínimas, uma
vez que, como foram relatadas anteriormente,
as oportunidades de qualificação e atualização
profissional para esse grupo são ínfimas e não
atendem à demanda de mercado. A globalização influenciou na maneira do mercado e de
suas organizações atuarem tendo como consequência toda uma reestruturação produtiva,
o que interfere na forma de contratação dessas
pessoas, criando oportunidades por um lado e
fechando portas por outro.
No aspecto político, Therborn (2000) afirma
que o poder de ordem estatal é que define a
distribuição igual ou desigual do sistema social. Na ordem global, o Estado é pressionado
para adotar medidas corretivas para as desigualdades criadas. Neste sentido, a ação global combinada é realizada mediante as ações
da ONU, quando esta organização opera na
defesa dos direitos humanos e das minorias. A
legislação elaborada em defesa de direitos da
pessoa portadora de deficiência é um exemplo
desse tipo de medida.
Segundo Therborn (2000), a “igualização”
na globalização surge em particular no aspecto sociocultural. Na globalização existe uma
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grande valorização da mídia e da imagem. A
comunicação de massa tem criado uma linguagem universal, com expressões reconhecidas
em quase todas as partes do planeta, em função da maior difusão do conhecimento e da
criação de identidades padronizadas, com os
mesmos valores e formas simbólicas. Por um
lado, este padrão de modelo e de imagem valoriza o que é considerado belo e o harmonioso,
excluindo a pessoa portadora de deficiência.
Por outro, as organizações são submetidas às
exigências de assumir determinadas atitudes e
valores globais.
O desenvolvimento de ações voltadas para o
social e de ações consideradas éticas dentro
das empresas, correspondem a uma das consequências deste processo de globalização.
Dentre as ações sociais e éticas destaca-se a
valorização da diversidade no ambiente de trabalho. Esse conceito é ampliado e passa a ser
uma exigência mundial, o que favorece a contratação da pessoa portadora de deficiência.

CONTRATAÇÃO E
RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS
EMPRESAS
As novas práticas de gestão, intensificadas
pela reestruturação produtiva, apesar de, muitas vezes, representarem retrocesso nos direitos conquistados pelos trabalhadores, têm
proporcionado acesso do trabalhador portador
de deficiência ao mercado de trabalho, via terceirização.
A pessoa portadora de deficiência passa a
ser aceita e a fazer parte do mercado de trabalho pela via da terceirização/subcontratação.
Algumas cooperativas são criadas mediante da
mão-de-obra das pessoas portadoras de deficiência e de seus familiares, muitas vezes por
intermédio das Organizações Sociais da Sociedade Civil.
Muitas dessas Organizações Sociais da Sociedade Civil especializadas, que realizam a
educação profissional da pessoa portadora
de deficiência, utilizam o subcontrato e a terceirização para realizar prestação de serviços
nas suas oficinas protegidas. Geralmente são
transferidas para essas oficinas as tarefas que
exigem baixa qualificação.

Os empregadores aceitam com mais facilidade delegar à pessoa portadora de deficiência
alguma atividade considerada menos importante, como atividades simples e repetitivas, o
refugo ou o retrabalho das empresas. Pode-se
considerar que tal política de gestão representa
uma atitude preconceituosa, por desconhecer
a capacidade de trabalho da pessoa portadora
de deficiência.
Na contratação de prestação de serviços ou
mesmo na efetivação de um contrato formal,
percebe-se que, na maioria das vezes, a qualidade dos serviços é vista inicialmente com
desconfiança e resistência. Muitas vezes, a
empresa quer primeiro verificar a qualidade de
serviços e como serão as relações de trabalho.
O que se percebe é que esta prática que, a
princípio, é altamente discriminatória, pode ser
revertida em vantagens, por possibilitar uma
inserção ou uma primeira participação da empresa e do próprio portador de deficiência no
processo. Diante da total exclusão, abre-se a
possibilidade de uma inserção no processo de
trabalho, mesmo que seja pela via do trabalho
informal, percebida como uma conquista pela
pessoa portadora de deficiência.
Esta prática está sendo utilizada pelas empresas para fortalecimento da sua imagem idealizada e que surge como uma das consequências (direta ou indireta) da globalização e dos
novos modelos de produção é a chamada responsabilidade social. As ações das empresas
voltadas para o social vêm crescendo nos últimos anos em nível mundial. Um dos aspectos
dessa prática é a necessidade de se agregar
valor ao produto. O modelo de produção mais
flexível trouxe a obrigação de inovação constante do produto para se atenderem às exigências de uma economia em constante mutação.
A inovação tecnológica cria sua própria demanda; existe uma busca pelo produto personalizado em substituição ao produto barato da
economia de escala. As indústrias têm procurado agregar valor para garantir a identificação
do consumidor ao seu produto. As ações sociais das empresas surgem muitas vezes como
parte dessas ações que agregam valor ao produto e possibilitam uma identificação do consumidor com ele.
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A chamada solidariedade pode ser desenvolvida como mais uma estratégia da economia
de aglomeração e esse trabalho social gera um
lucro secundário. Na busca de produtos mais
personalizados, que marcam uma diferença, os
consumidores procuram comprá-los de empresas que agregam à sua marca tal diferença.
Nesse caso, as ações sociais da empresa fazem essa diferença:
[...] Num mundo altamente competitivo, não são apenas os produtos, mas a imagem corporativa que tem
caráter essencial, não somente em termos de marketing
como no tocante a levantar capital, realizar fusões e obter vantagens no campo da produção de conhecimento, das políticas governamentais e da promoção dos
valores culturais. O patrocínio corporativo das Artes, de
universidades e de projetos filantrópicos é o lado prestigioso de uma escala de atividades que inclui tudo,
de perdulárias brochuras, relatórios sobre empresas e
promotores de relações públicas a escândalos – desde
que se mantenha constantemente o nome da empresa
diante do público (HARVEY, 1992, p. 152).

Tal situação leva a uma preocupação da empresa em desenvolver sua imagem de mercado
e lhe dar cada vez mais publicidade. Muitas empresas incorporam no seu marketing este tipo de
ação, com a denominação de marketing social,
associando o trabalho de solidariedade à imagem da empresa.
A teorização de Castells (1999b) sobre a identidade esclarece um outro fator, além deste de
agregar valor para a disseminação dessa prática
no meio econômico atual. A busca pela identificação justifica a expansão da prática de ação social
no mundo globalizado. Para Castells, a revolução
da tecnologia tem introduzido uma sociedade organizada em rede, criando um sistema de fluxo.
Para a maioria dos indivíduos e grupos sociais,
esta sociedade globalizada é massificante. Este
sistema produz uma massificação, uma “igualização” das pessoas, dissolve a autonomia e interfere na dinâmica da formação de identidades.
Os efeitos da globalização no indivíduo também são destacados por Koltai (2000), “uma
uniformização cada vez maior da vida cotidiana
que, com a globalização em curso, vai atingindo
todo o planeta; uniformização de todos os modos
de vida, inclusive as formas de desejo e de gozo”
(KOLTAI, 2000, p. 111). A autora destaca que
esta é a razão pela qual a ciência tem reforçado
e até mesmo produzindo novos sintomas pode-se incluir a segregação. Acerca do racismo, no
contexto atual, declara que:

[...] o discurso racista vem se inserir, onde faltam projetos de vida que façam laço entre o singular e o social.
É nesses momentos que o discurso racista se torna
projeto coletivo e camufla o vazio do projeto subjetivo
(KOLTAI, 2000, p. 25).

Para Castells (1999b), uma forma de reação
ao processo de individualização e atomização
é a tentativa da parte de alguns atores sociais,
de se agruparem em organizações sociais que
podem gerar um sentimento de pertencimento
e criar uma identidade coletiva. Segundo o autor, as pessoas sentem necessidade de participar de movimentos urbanos, compartilhando
interesses comuns e construindo novos significados. É uma maneira de criar novos ideais e
de se organizar em grupos com um ideal em
comum.
A identidade referida por Castells (1999b, p.
22) é a identidade coletiva diferente da noção
de identidade individual. “Identidade é o processo de construção de um significado com
base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados,
o(s) qual(is) prevalece(m) sobre outras fontes
de significado” (CASTELLS, 1999, p. 22). A
identidade coletiva é caracterizada como fonte
de significado e de experiência de um povo.
Para Castells (1999b), a identidade coletiva
é construída pelos indivíduos e grupos sociais,
valendo-se de sua história, cultura, religião, e
de suas relações de poder. Este autor propõe
três formas de construção de identidade: identidade legitimadora, de resistência e de projeto.
a)A identidade legitimadora é introduzida pelas instituições dominantes para manter a dominação, aplicando-se às diversas teorias do
nacionalismo;
b)A identidade de resistência é criada por
aqueles que se encontram marginalizados do
processo de dominação, criando grupos de resistência, à maneira de uma identidade defensiva para garantir sua sobrevivência;
c)A identidade de projeto pressupõe uma reconstrução de identidade, por meio da qual o
indivíduo busca redefinir sua posição na sociedade.
Estas formas de identidades, segundo Castells (1999b), são dinâmicas, podendo passar
de uma modalidade a outra. Geralmente, para
se chegar a uma identidade de projeto, passa-se antes pela identidade de resistência. Cada
processo de construção de identidade leva a
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um resultado distinto que intervém na construção da sociedade: a identidade legitimadora
dá origem à sociedade civil, entendida como
um conjunto de organizações e instituições.
A identidade de resistência leva à formação
de “comunas” que, segundo Castells (1999b, p.
25), marcam uma “exclusão dos que excluem
pelos excluídos”, ampliando todos os processos de segregação. Trata-se da construção de
uma identidade defensiva, muitas vezes reforçando o limite das resistências. De forma inversa, a identidade de projetos produz sujeitos,
que Castells diferencia de indivíduos. Segundo
o autor, sujeito é aquele que dá significado à
sua história e passa a ser ator social.
Este autor acrescenta que, em resposta a
esse sistema de redes, existe um avanço de
expressões poderosas de identidades coletivas, induzindo as novas formas de transformação social. Em geral, ocorre uma perda da
identidade legitimadora, à qual se segue a busca por uma nova significação. Essa construção
teórica de Castells esclarece como a prática da
“responsabilidade social” pode ser uma forma
de construção de identidade de projeto, assim
como o próprio movimento da inclusão. É uma
forma de o indivíduo realizar um laço entre o
singular e o social e construir um projeto de
vida.
As pressões externas em busca de uma economia solidária contribuem para expandir este
movimento. A própria comunicação em rede
provoca uma mudança em série, uma vez que
se copiam experiências bem-sucedidas. As empresas são pressionadas a estar sempre inovando, criando novos produtos, novas tecnologias, novas estratégias de gestão, sob pena de
perda de mercado. A procura por se agrupar
em organizações comunitárias, bem como a
busca de produtos que transmitam uma identificação, são respostas do consumidor à massificação provocada pela globalização. Neste
sentido, a prática de Responsabilidade Social
é produto, direto ou indireto, da globalização.
O mercado passa a cobrar esse tipo de ação
das empresas. Nos Estados Unidos, um estudo recente da Universidade de Harvard mostra
que as empresas preocupadas em manter relação equilibrada entre lucro e responsabilidade
social crescem, em média, quatro vezes mais
do que as empresas voltadas apenas para a

obtenção de resultados para seus acionistas
(VASSALO, 2000, p. 9).
Em 1999, as organizações internacionais
Environics International, The Prince of Wales
Business Leaders Forum e The Conference
Board realizaram uma pesquisa com 25.000
pessoas, em 23 países. O objetivo era verificar
a reação dos consumidores, quanto à prática
de cidadania corporativa. Cerca de 17% dos
pesquisados afirmaram que não comprariam
produtos de companhias vistas como não éticas (VASSALO, 2000, p. 9).

RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO
Em resposta a esse movimento mundial, a
partir dos anos 80, verifica-se um movimento
nacional para investir em projetos sociais, por
parte das empresas. Esse tipo de ação teve
várias definições no Brasil, como: “filantropia
empresarial” (tradução da denominação americana, que não é bem aceita pelas empresas
brasileiras, pela própria simbologia contida
no significante filantropia), “responsabilidade
empresarial”, “cidadania empresarial”, “investimento social”, entre outros. Essa prática é definida pelo Instituto Ethos, uma organização de
empresas e fundações que tem o objetivo de
desenvolver ações para promover a “responsabilidade social” nas empresas, da seguinte
maneira:
A prática da responsabilidade social é caracterizada
pela permanente preocupação com a qualidade ética
das relações da empresa com seus diversos públicos
- colaboradores, clientes, fornecedores, meio ambiente, comunidades onde estão inseridas, e poder público
(ETHOS, 2001a, p. 59).

A prática de responsabilidade social contempla a questão da diversidade nas empresas e,
desta forma, incentiva a inclusão. Tal prática é
muito valorizada e incentivada, declarando que
esta estimula uma competição interna entre as
organizações, com premiação para aquela que
conseguiu uma ação social mais eficaz com
maior mobilização da comunidade (ETHOS,
2001A).
A prática de responsabilidade social pode
ser uma maneira de permitir um trabalho menos alienante e menos agressivo para o trabalhador. A ação social possibilita o reconhecimento demandado por cada sujeito, permite
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a sublimação e a construção de identidade de
projeto, na concepção de Castells. Todos querem e necessitam ser reconhecidos pelo outro,
ser amados e valorizados, e a prática de responsabilidade social pode abrir caminhos para
essa realização. Por meio das ações sociais, o
trabalhador, que sempre foi colocado no lugar
de objeto e tratado como mercadoria, pode ver
modificar essa posição. O trabalhador tem, assim, a chance de deixar de ser apenas produtor
de objetos para o outro, ou consumidor desses
mesmos objetos (ETHOS, 2001a).
Tal política significaria, alguma possibilidade
de realização para os trabalhadores e também
para os dirigentes empresariais, uma possibilidade de participação social e possibilidade até de
certo alívio ante ao sentimento de culpa diante
das desigualdades sociais. Essas ações, como
se viu nos resultados das pesquisas, possibilitam maior satisfação com o trabalho e menor rotatividade, o que se traduz em maior produção e
lucratividade para a empresa (ETHOS, 2001a).
Os aspectos aqui considerados sobre a prática de responsabilidade social se referem a
dois lados de um mesmo objeto. O fato de uma
empresa querer desenvolver ações sociais, não
significa que ela esteja realmente sensibilizada
com as questões sociais, no seu entorno, ou
mesmo para o público interno, com sua política
de Recursos Humanos. Por outro lado, se existe
uma real preocupação com o social, a empresa não pode deixar de ser competitiva ou de
gerar lucros, até por uma questão de sobrevivência. São ações que têm de ser contrabalançadas para garantir a sobrevivência da empresa
e a efetivação das ações sociais. Não haveria,
assim, uma antítese entre as duas possibilidades, mas uma complementaridade das ações
(ETHOS, 2001a).
A inclusão de pessoas portadoras de deficiência faz parte do processo da empresa aderir a
Responsabilidade Social. O documento de 2002
do Instituto Ethos ressalta essa ambiguidade na
inclusão das Pessoas Portadoras de Deficiências, mas destaca as vantagens comerciais e de
fortalecimento da Imagem das empresas. Algumas vezes, esses dilemas foram citados pelos
diretores, mas como se trata de um processo
relativamente novo, pode-se dizer que é um caminho a ser ainda percorrido pelas empresas
(ETHOS, 2001a).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estilo de vida independente é fundamental no processo de inclusão, uma vez que com ele as
pessoas com deficiência terão maior participação de qualidade na sociedade, tanto na condição
de beneficiários dos bens e serviços que ela oferece como também na de contribuintes ativos
no desenvolvimento social, econômico, cultural e político da nação.
Em outras palavras, vida independente e exercício da cidadania são os dois lados dessa
mesma moeda. Uma empresa inclusiva é, então, aquela que acredita no valor da diversidade
humana, contempla as diferenças individuais, efetua mudanças fundamentais nas práticas administrativas, implementa adequações no ambiente físico, adequa procedimentos na questão da
inclusão, etc.
Uma empresa pode tornar-se inclusiva por iniciativa e empenho dos próprios empregadores
que para tanto buscam informações pertinentes ao princípio da inclusão, e/ou com consultoria
de profissionais inclusivistas que atuam em vários segmentos e/ou entidades sociais.
A inclusão no mercado de trabalho competitivo não é um sonho impossível de ser realizado,
desde que os empregadores sejam tratados como parceiros. Ou seja, as pessoas com deficiência têm encontrado sua realização profissional em vários tipos de trabalho. Para a efetivação de
pessoas portadoras de deficiência no mercado do trabalho são necessárias cada vez mais leis
de caráter inclusivista, caminho ideal para que todas as pessoas, com ou sem deficiência, possam sentir que realmente pertencem à sociedade, como oportunidades iguais de participação
como cidadãos de nosso país.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Geralmente as crianças que frequentam a Educação Infantil têm como atividade fundamental, o brincar. É através da brincadeira que elas vão descobrindo o novo, a comunicação,
o método de socialização com outras crianças. Sendo assim, trata-se neste artigo destacar a
importância desta ferramenta pedagógica para os professores que trabalham com este ramo,
demonstrando as várias formas de mediação dos professores, através de brinquedos e outros
materiais utilizados para brincar. Investigar o ambiente alfabetizador e de que forma o professor
desenvolve brincadeiras e como ela é inserida no mesmo. Analisar a importância de brincadeiras
na criação de um ambiente alfabetizador agradável. Relacionar os diferentes ambientes alfabetizadores e de que maneira os professores trabalham com o brincar, com pesquisas científicas.
Jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte do mundo da criança, pois estão presentes na
humanidade desde o seu início. O presente artigo trata do resgate das brincadeiras como processo educativo, demonstrando que ao se trabalhar ludicamente não se está abandonando a
seriedade e a importância dos conteúdos a serem apresentados à criança, pois as brincadeiras
são indispensáveis para o seu desenvolvimento sadio e para a apreensão dos conhecimentos,
uma vez que possibilitam o desenvolvimento da percepção, da imaginação, da fantasia e dos
sentimentos. Por meio das brincadeiras, a criança comunica-se consigo mesma e com o mundo,
aceita a existência dos outros, estabelece relações sociais, constrói conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente.

Palavras-chave: Aprendizagem; Criança; Brincadeiras; Jogos; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

infância é a idade onde as brincadeiras são frequentes e saudáveis para a as crianças.
Acredita-se que por meio delas a criança desenvolve seus interesses, necessidades,
desejos e um método de inserção na realidade, pois expressa a maneira como a criança constrói e desmonta o mundo dela.
Como conhecer o ambiente alfabetizador e pesquisar a relação do brincar como instrumento
facilitador do aprendizado em sala de aula, e de que maneiras são inseridas brincadeiras, jogos
e brinquedos no processo de alfabetização e letramento do aluno da Educação Infantil?
Para a resposta da problematização acima, o brincar pode ser visto como produção cultural
predominante imaginária, dotada de significado, seu valor torna-se incontestável no ambiente
alfabetizador. O brincar faz parte do mundo infantil, assim como os jogos e brinquedos; estão
presentes em sua vida desde o início da humanidade. As atividades lúdicas, as brincadeiras
proporcionam uma significativa interação da criança como o meio onde vive e com o outro estabelecendo relações sociais e a partir daí a criança avança rumo à aprendizagem significativa.
Neste artigo, será mostrado que a brincadeira no ambiente de aprendizado tem por objetivo
mostrar ao educador e a quem interessar a compreensão do significado e da importância das
atividades lúdicas, brincadeiras, na educação, assim inserindo o brincar em projetos educativos, tendo a intenção clara de sua ação em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem das
crianças em um ambiente aprendizado. Portanto, não importe a utilização das brincadeiras e
dos jogos no processo pedagógico, pois os conteúdos podem ser ensinados por intermédio de
atividades predominantemente lúdicas.
Este artigo tem como objetivo específico investigar o ambiente alfabetizador e de que forma o
professor desenvolve brincadeiras e como ela é inserida no mesmo; analisar a importância de
brincadeiras na criação de um ambiente alfabetizador agradável; relacionar os diferentes ambientes alfabetizadores e de que maneira os professores trabalham com o brincar e conhecer
o ambiente alfabetizador e pesquisar a relação de brincadeiras como instrumento facilitador do
aprendizado em sala de aula, e de que maneiras essas brincadeiras são inseridas nas atividades
e no processo de alfabetização e letramento.
O presente artigo também pretende destacar que essa importância da brincadeira na aprendizagem, mostra que trabalhar ludicamente é fundamental para o desenvolvimento dos conhecimentos da criança, assim como possibilita maior percepção da imaginação e dos sentidos.
Pode haver hipóteses que possam nos mostrar se as escolas estão preparadas para elaborar
programas que possam conter no campo técnico brincadeiras e jogos, para as crianças aprenderem de uma forma mais inovadora.
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O BRINCAR
Para uma criança, brincar é viver. Esta é
questão bem aceita, pois a própria história
da humanidade mostra que as crianças sempre brincaram e continuarão brincando. Sabemos quando isso não acontece, alguma coisa pode não estar bem. Enquanto algumas
crianças brincam por prazer, outras brincam
para dominar angústias, dar vazão à agressividade. Segundo Santos (1999), o brincar é:

Como cita o autor, uma criança brinca porque é uma necessidade básica, assim como
as outras necessidades vitais para o desenvolvimento de um ser humano. E quando uma
criança brinca, ela exercita o jogar, criar e inventar. Estas atividades lúdicas tornam-se mais
significativas à medida que se desenvolve,
inventando, reinventando e construindo. Afirma Chateau (1987, p.14) que “Uma criança
que não sabe brincar, uma miniatura de velho, será um adulto que não saberá pensar”.

Por meio da psicologia, temos conheci• do ponto de vista filosófico, o brincar é
abordado como um mecanismo para contra- mento que, além de ser genético, o brincar
por à racionalidade. A emoção deverá estar é fundamental para o desenvolvimento sojunto na ação humana tanto quanto a razão; cial equilibrado do ser humano. Por intermédio da relação com o brinquedo, a criança
• do ponto de vista sociológico, o brincar desenvolve a afetividade, a criatividade, a catem sido visto como a forma mais pura de in- pacidade de raciocínio, a estruturação de siserção da criança na sociedade. Brincando, tuações, o entendimento do mundo. A autora
a criança vai assimilando crenças, costumes, Wajskop (1995, p.68) diz: “Brincar é a fase
regras, leis e hábitos do meio em que vive; mais importante da infância - do desenvolvimento humano neste período - por ser a auto
• do ponto de vista psicológico, o brin- ativa representação do interno - a represencar está presente em todo o desenvolvi- tação de necessidades e impulsos internos”.
mento da criança nas diferentes formas
A EDUCAÇÃO E AS BRINCADEIRAS
de modificação de seu comportamento;
• do ponto de vista da criatividade, tanto o ato
de brincar como o ato criativo estão centrados
na busca do “eu”. É no brincar que se pode ser
criativo, e é no criar que se brinca com as imagens e signos fazendo uso do próprio potencial;
• do ponto de vista pedagógico, o brincar tem-se revelado como uma estratégia
poderosa para a criança aprender. A partir
do que foi mencionado sobre o brincar nos
mais diferentes enfoques, podemos perceber
que ele está presente em todas as dimensões da existência do ser humano e, muito
especialmente, na vida das crianças. Podemos afirmar, realmente, que “brincar é viver”,
pois a criança aprende a brincar brincando e brincar aprendendo (SANTOS, 1999).

A concepção de criança é uma noção historicamente construída e constantemente vem
mudando ao longo dos tempos, não se apresentando de forma homogênea nem mesmo
no interior de uma mesma sociedade e época. Boa parte das crianças brasileiras enfrenta uma realidade dura, com condições precárias de vida, isso quando não sofrem violência
doméstica, abuso e exploração de trabalho
por parte dos adultos, existem também outras crianças que são protegidas de todas as
maneiras, recebendo de suas famílias e da
sociedade em geral cuidados necessários
ao seu desenvolvimento. Alerta Rosamilha
(1979, p.77) afirma que: “A criança é, antes
de tudo, um ser feito para brincar. O jogo, eis
aí um artifício que a natureza encontrou para
levar a criança a empregar uma atividade
útil ao seu desenvolvimento físico e mental”.
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A capacidade de brincar possibilita às crianças um espaço para resolução dos problemas
que as rodeiam. A literatura especializada no
crescimento e no desenvolvimento infantil considera que o ato de brincar é mais que a simples satisfação de desejos. O brincar é fazer
atividades que requer tempo e espaço próprios, que constitui de experiências culturais.
Cabe ressaltar, que no mundo capitalista em
que vivemos o lúdico está sendo extraído do
universo infantil. As crianças estão brincando
cada vez menos por inúmeras razões: algumas
delas têm o amadurecimento precoce, outras
do tempo de brincar, por terem que ajudar no
trabalho, quando são pobres ou quando são
ricas, os pais dão excesso de atividades atribuídas, tais como escola, natação, inglês, computação, ginástica, dança, pintura, etc. e tudo
isso toma o tempo das crianças e, na hora de
brincar, muitas vezes ficam horas em frente à
televisão, divertindo-se com jogos violentos
e rodeadas de brinquedos eletrônicos, onde
as interações sociais e a liberdade de agir ficam determinadas pelo próprio brinquedo.

vra jogo quanto a palavra brincadeira podem
ser sinônimas de divertimento. Na educação
as palavras jogo, brincadeira, brinquedo e
lúdico se apresentam num sentido mais amplo. Por isso, a necessidade de definir esses
termos: Brincadeira basicamente se refere à
ação de brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada; Jogo é compreendido como uma
brincadeira que envolve regras; Brinquedo
é utilizado para designar o sentido de objeto
de brincar; já a Atividade Lúdica abrange, de
forma mais ampla, os conceitos anteriores.
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,
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.

O jogo, nas suas diversas formas, auxilia no
processo ensino-aprendizagem, tanto no desenvolvimento psicomotor, bem como no deA IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA
senvolvimento de habilidades do pensamento,
EDUCAÇÃO INFANTIL
como a imaginação, a interpretação, a tomada
de decisão, a criatividade, o levantamento de hiHuizinga (1990) foi um dos autores que póteses, a obtenção e organização de dados e
mais se aprofundou no assunto, estudan- a aplicação dos fatos e dos princípios a novas.
do o jogo em diferentes culturas e línguas.
O referido autor (1990) propõe uma definiSegundo Piaget (1967), “o jogo não pode ser
ção para o jogo que abrange tanto as ma- visto apenas como divertimento ou brincadeira
nifestações competitivas como as demais: para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral”.
O jogo é uma atividade de ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determiAtravés dele se processa a construção de
nados limites de tempo e espaço, segundo conhecimento, principalmente nos períodos
regras livremente consentidas, mas absolu- sensório-motor e pré-operatório. Agindo sotamente obrigatórias dotado de um fim em si bre os objetos, as crianças, desde pequenas,
mesmo, acompanhado de um sentido de ten- estruturam seu espaço e seu tempo, desensão, de alegria e de uma consciência de ser volvendo a noção de casualidade, chegandiferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 1990). do à representação e, finalmente, à lógica.
As crianças ficam mais motivadas para usar
Sendo assim, os conceitos como jogo, brin- a inteligência, pois querem jogar bem, esforquedo e brincadeira são formados ao longo çam-se para superar obstáculos tanto cogde nossa vivência. No entanto, tanto a pala- nitivos como emocionais (PIAGET, 1967).
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O jogo não é simplesmente um “passatempo” para distrair os alunos, ao contrário,
corresponde a uma profunda exigência do
organismo e ocupa lugar de extraordinária
importância na educação escolar. Estimula o
crescimento e o desenvolvimento, a coordenação muscular, as faculdades intelectuais, a
iniciativa individual, favorecendo o advento e
o progresso da palavra. Estimula a observar e
conhecer as pessoas e as coisas do ambiente
em que se vive. Através do jogo o indivíduo
pode brincar naturalmente, testar hipóteses,
explorar toda a sua espontaneidade criativa.
O jogo é essencial para que a criança manifeste sua criatividade, utilizando suas potencialidades de maneira integral (PIAGET, 1967).
Os professores precisam estar cientes de
que a brincadeira é necessária e que traz enormes contribuições para o desenvolvimento
da habilidade de aprender e pensar. A educação tem por objetivo principal formar cidadãos críticos e criativos com condições aptas
para inventar e ser capazes de construir cada
vez mais novos conhecimentos. O processo de Ensino-Aprendizagem está constantemente aprimorando seus métodos de ensino
para a melhoria da educação (PIAGET, 1967).
O lúdico é um desses métodos que está
sendo trabalhado na prática pedagógica, contribuindo para o aprendizado do alunado possibilitando ao educador o preparo de aulas
dinâmicas fazendo com que o aluno interaja
mais em sala de aula, pois cresce a vontade de
aprender, seu interesse ao conteúdo aumenta
e dessa maneira ele realmente aprende o que
foi proposto a ser ensinado, estimulando-o a
ser pensador, questionador e não um repetidor de informações. Como vemos Gilda Rizzo
(2001, p. 40) diz o seguinte sobre o lúdico:
“[...] A atividade lúdica pode ser, portanto, um
eficiente recurso aliado do educador, interessado no desenvolvimento da inteligência de seus
alunos, quando mobiliza sua ação intelectual”.

novos conhecimentos e através das atividades
lúdicas o aluno acaba sendo desafiado a produzir e oferecer soluções às situações-problemas
impostas pelo educador. Pois o lúdico é um dos
motivadores na percepção e na construção de
esquemas de raciocínio, além de ser uma forma
de aprendizagem diferenciada e significativa.
Convém ressaltar que o educador deve ter
cuidado ao desenvolver uma atividade trabalhando o lúdico, por ser uma tarefa dinâmica,
o professor fica na condição de estimulador,
condutor e avaliador da feitura da atividade, no
entanto o educador é o elo entre o lúdico e
os alunos. Da mesma forma deve ater-se na
quantidade de atividades lúdicas, pois utilizada
exageradamente acabam tornando-se rotineira e transformando-se numa aula tradicional.
O professor precisa nutrir o interesse do aluno,
sendo capaz de respeitar o grau de desenvolvimento das múltiplas inteligências do mesmo,
do contrário a atividade lúdica perde completamente sua riqueza e seu valor, além do mais o
professor deve gostar de trabalhar esse novo
método sendo motivador a fazer com que os
alunos gostem de aprender, pois se o educador
não se entusiasmar pelo que ensina o aluno não
terá o interesse em aprender (CUNHA, 1998)
Celso Antunes (2001, p.55) argumenta da
seguinte forma: “Um professor que adora o
que faz que se empolgue com o que ensina
que se mostra sedutor em relação aos saberes de sua disciplina, que apresenta seu tema
sempre em situações de desafios, estimulantes, interessantes, sempre possui chances
maiores de obter reciprocidade do que quem
a desenvolve com inevitável tédio da vida, da
profissão, das relações humanas, da turma”.

Numa de suas palestras Airton Negrine (1997,
p. 44) cita o seguinte: “[...] a palavra “jogo”
apresenta significados distintos uma vez que
pode ser entendida desde os movimentos que
a criança realiza nos primeiros anos de vida agiDiante de tal pensamento que a autora mos- tando os objetos que estão ao seu alcance, até
tra, observa-se que o principal papel do edu- as atividades mais ou menos complexas [...]”.
cador é estimular o alunado à construção de
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Pode-se dizer então que a palavra “jogo” apre• Aumentar a interação e integração entre os
senta significados variados, desde uma brinca- participantes;
deira de criança com fins restritos em diversão
até as atividades mais complexas com intuito
• Lidar com frustrações se portando de forde adquirir novos conhecimentos. Gilda Rizzo ma sensata;
(2001) diz que “os jogos, pelas suas qualidades
intrínsecas de desafio à ação voluntária e cons• Proporcionar a autoconfiança e a concenciente, devem estar, obrigatoriamente, incluídos tração (RIZZO, 2001).
entre as inúmeras opções de trabalho escolar.”
Diante de tal objetivo, os jogos escolhidos
Pois o objetivo principal do jogo como ati- pelos educadores para trabalhar precisam ser
vidade lúdica é proporcionar ao indivíduo estudados intimamente e analisados rigorosaque está jogando, conhecimento de manei- mente para serem de fato eficientes, porque os
ra gratificante, espontânea e criativa não jogos que não são testados e pesquisados não
deixando de ser significativa independente terão seu exato valor, tornando-se ineficazes, obde quem o joga, deixando de lado os siste- viamente, uma atividade lúdica nunca deve ser
mas educacionais extremamente rígidos. aplicada sem que tenha um benefício educativo.
Trabalhar com os jogos na sala de
aula possibilita diversos objetivos, denO professor pode criar seus próprios jotre eles, foram pontuados os seguintes: gos, a partir dos materiais disponíveis na
instituição de ensino em que leciona ou até
• Desenvolver a criatividade, a sociabilidade mesmo na sala de aula, porém precisa atene as inteligências múltiplas;
tar para a forma de como serão trabalhados,
não esquecendo os objetivos e o conteú• Dar oportunidade para que aprenda a jo- do a ser desenvolvido. O educador precisa
gar e a participar ativamente;
ter muito mais força de vontade, criatividade,
disponibilidade, seriedade, competência que
• Enriquecer o relacionamento entre os alu- dinheiro para construir um jogo. Celso Annos;
tunes (2003) cita o seguinte sobre o jogo:
• Reforçar os conteúdos já aprendidos;

O jogo é o mais eficiente meio estimulador das inteligências, permitindo que o indi• Adquirir novas habilidades;
víduo realize tudo que deseja. Quando joga,
passa a viver quem quer ser, organiza o que
• Aprender a lidar com os resultados inde- quer organizar, e decide sem limitações. Pode
pendentemente do resultado;
ser grande, livre, e na aceitação das regras
pode ter seus impulsos controlados. Brincan• Aceitar regras;
do dentro de seu espaço, envolve-se com a
fantasia, estabelecendo um gancho entre
o inconsciente e o real (ANTUNES, 2003).
• Respeitar essas regras;
• Fazer suas próprias descobertas por meio
Pode-se afirmar que a ludicidade do jogo
do brincar;
proporciona momentos mágicos e únicos na
vida de um indivíduo, pois no mesmo instante
• Desenvolver e enriquecer sua personalida- que diverte, ensina e desenvolve o raciocínio
de tornando-o mais participativo e espontâneo e a criatividade além de obter responsabilidaperante os colegas de classe;
de diante da situação colocada a ele. Pode-se
dizer também que o lúdico é importante sim
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para uma melhoria na educação e no andamento das aulas, provocando uma aprendizagem significativa que ocorre gradativamente e
inconscientemente de forma natural, tornando-se um grande aliado aos professores na caminhada para bons resultados. E que é dever do
professor mudar os padrões de conduta em
relação aos alunos, deixando de lado os métodos e técnicas tradicionais acreditando que
o lúdico é eficaz como estratégia do desenvolvimento na sala de aula (ANTUNES, 2003).

vimento cognitivo da criança à medida que sistematiza suas experiências e ainda colabora na
organização dos processos em andamento”. E
ainda mais de acordo com autor (1984, p. 97):

A brincadeira cria para as crianças uma
“zona de desenvolvimento proximal” que não
é outra coisa senão a distância entre o nível
atual de desenvolvimento, determinado pela
capacidade de resolver independentemente
um problema, e o nível atual de desenvolvimento potencial, determinado através da resoNo primeiro caso, o sentido do jogo depen- lução de um problema sob a orientação de um
de da linguagem de cada contexto social. En- adulto ou com a colaboração de um compaquanto fato social, o jogo assume a imagem, nheiro mais capaz (VYGOTSKY, 1984, p. 97).
o sentido que cada sociedade lhe atribui. É
este aspecto que nos mostra porque, depenPor meio das atividades lúdicas, a criança
dendo do lugar e da época, os jogos assu- reproduz muitas situações vividas em seu comem significações distintas (ANTUNES, 2003). tidiano, as quais, pela imaginação, são elaboradas. Tanto para Vygotsky (1984) como para
No segundo caso, um sistema de regras Piaget (1975), o desenvolvimento é evolutivo
permite identificar, em qualquer jogo, uma es- e, nesse trajeto, a imaginação se desenvolve.
trutura sequencial que especifica sua modali- Uma vez que a criança brinca e desenvolve a
dade. Tais estruturas sequenciais de regras capacidade para determinado tipo de conhecipermitem diferenciar cada jogo, ou seja, quan- mento, ela dificilmente perde esta capacidade.
do alguém joga, está executando as regras É com a formação de conceitos que se dá a
do jogo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo verdadeira aprendizagem e é no brincar que
uma atividade lúdica. O terceiro sentido refere- está um dos maiores espaços para a formação
-se ao jogo enquanto objeto. Os três aspectos de conceitos. Negrine (1994, p.19) diz que:
citados permitem uma primeira compreensão
do jogo, diferenciando significados atribuídos
As contribuições das atividades lúdicas no
por culturas diferentes, pelas regras e obje- desenvolvimento integral indicam que elas
tos que o caracterizam (ANTUNES, 2003). contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e que todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a
A BRINCADEIRA NO
inteligência, a afetividade, a motricidade e a
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
sociabilidade são inseparáveis, sendo a afeVygotsky (1984) atribui relevante papel ao tividade a que constitui a energia necessária
ato de brincar na constituição do pensamen- para a progressão psíquica, moral, intelectual
to infantil. É brincando, jogando, que a criança e motriz da criança (NEGRINE, 1994, p.19).
revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, táBrincar é sinônimo de aprender, pois o brintil, motor, seu modo de aprender e entrar em
uma relação cognitiva com o mundo de even- car e o jogar geram um espaço para pensar,
tos, pessoas, coisas e símbolos. A criança, por sendo que a criança avança no raciocínio, demeio da brincadeira, reproduz o discurso ex- senvolve o pensamento, estabelece contatos
terno e o internaliza, construindo seu próprio sociais, compreende o meio, satisfaz desepensamento. Segundo Vygotsky (1984), “A jos, desenvolve habilidades, conhecimentos e
linguagem tem importante papel no desenvol- criatividade. As interações que o brincar e o
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jogo oportunizam favorecem a superação do
egocentrismo, desenvolvendo a solidariedade e a empatia, e introduzem, especialmente
no compartilhamento de jogos e brinquedos,
novos sentidos para a posse e o consumo.

como sinônimo de teoria de como ensinar e de
como aprender, deveria transformar a educação em desafio, em que a missão do mestre
é propor situações que estimulem a atividade reequilibrador do aluno, construtor do seu
próprio conhecimento (SNEYDERS , 1996).

Pensar em educação é pensar no ser humano,
em sua totalidade, em seu corpo, em seu meio
ambiente, nas suas preferências, nos seus gostos, nos seus prazeres, enfim, em suas relações
vivenciadas. Alunos querendo mais aprendizagem, não tendo vontade de sair da aula após
seu término; alunos querendo voltar à escola
porque lá é um lugar bom para passar o dia. Esta
é uma realidade desejada por muitos educadores? De acordo com Resende (1999, p. 42-43),

Sendo assim, a escola deve compreender
que, por um determinado tempo da história pedagógica, foi um dos instrumentos da imobilização da vida, e que esse tempo já terminou.
A evolução do próprio conceito de aprendizagem sugere que educar passe a ser facilitar
a criatividade, no sentido de repor o ser humano em sua evolução histórica e abandonando de vez a ideia de que aprender significa
a mesma coisa que acumular conhecimenNão queremos uma escola cuja aprendizagem tos sobre fatos, dados e informações isolaesteja centrada nos homens de “talentos”, nem das numa autêntica sobrecarga da memória.
nos gênios, já rotulados. O mundo está cheio
de talentos fracassados e de gênios incompreendidos, abandonados à própria sorte. PreciEntende-se que educar ludicamente não é
samos de uma escola que forme homens, que jogar lições para os alunos. Educar é um ato
possam usar seu conhecimento para o enrique- consciente e planejado, é tornar o indivíduo
cimento pessoal, atendendo os anseios de uma consciente, engajado e feliz no mundo. É sedusociedade em busca de igualdade de oportuni- zir os seres humanos para o prazer de conhedade para todos (RESENDE, 1999, p. 42-43). cer. É resgatar o verdadeiro sentido da palavra
“escola”, local de alegria, prazer intelectual, saA maioria das escolas de hoje está prepa- tisfação e desenvolvimento. Para atingir esse
rando seus alunos para um mundo que já não fim, é preciso que os educadores repensem o
existe. Ações como dar aulas deverão ser subs- conteúdo e a sua prática pedagógica, substitituídas por orientar a aprendizagem do aluno tuindo a rigidez e a passividade pela vida, pela
na construção do seu próprio conhecer, afinal, alegria, pelo entusiasmo de aprender, pela maou aluno e professor estão mobilizados e enga- neira de ver, pensar, compreender e reconstruir
jados no processo, ou não há ensino possível. o conhecimento. Almeida (1995, p. 41) ressalta:
Na realidade, no contexto atual, já não há
mais espaço para o professor informador e
para o aluno ouvinte. A muito chegou o tempo da convivência com a autoaprendizagem,
expressão autêntica da construção do conhecimento que força o professor a tornar-se um agilizador do processo ensino-aprendizagem, e o
aluno, um verdadeiro pesquisador. Aprender a
pensar sobre diferentes assuntos é muito mais
importante do que memorizar fatos e dados
a respeito dos assuntos. Sneyders (1996) comenta que a pedagogia, ao invés de manter-se

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).
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O ambiente alfabetizador necessita repensar quem ela está educando, considerando a vivência, o repertório e a
individualidade do mesmo, pois se não considerar, dificilmente estará contribuindo para
mudança e produtividade de seus alunos.

A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS
NO AMBIENTE ALFABETIZADOR

Enquanto a aprendizagem é vista como apropriação de conhecimento, o brincar é a apropriação ativa da realidade por meio da representação. Desta forma, brincar é análogo a
aprender. Distante dos avanços em todos os
campos e das mudanças tão rápidas em todos
os setores, é preciso buscar novos caminhos
para enfrentar os desafios do novo milênio e,
neste cenário que se antevê, será inevitável o
resgate do prazer no trabalho, na educação, na
vida, visto pela ótica da competência, da criatividade e do comprometimento. Conforme afirma
Marcellino (1990, p. 126): “É só do prazer que
surge a disciplina e a vontade de aprender”.

O autor Marcellino (1990) defende a reintrodução das atividades lúdicas na escola.
Entende-se que esse direito ao respeito não
significa a aceitação de que a criança habite um mundo autônomo do adulto, tamÉ por intermédio da atividade lúdica que a
pouco que deva ser deixada entregue aos
seus iguais, recusando-se, assim, a interfe- criança se prepara para a vida, assimilando
rência do adulto no processo de educação. a cultura do meio em que vive, a ela se integrando, adaptando-se às condições que o
Os estudos da psicanálise demonstram, en- mundo lhe oferece e aprendendo a competre outros caracteres não muito nobres, o auto- tir cooperar com seus semelhantes e conviritarismo que impera entre as crianças. Mas a ver como um ser social. Além de proporciointervenção do adulto não precisa ser neces- nar prazer e diversão, o jogo, o brinquedo e
sariamente desrespeitada. É preciso que, ao a brincadeira podem representar um desafio
intervir, o adulto respeite os direitos da criança. e provocar o pensamento reflexivo da criança. Assim, uma atitude lúdica efetivamente
A proposta do autor nos remete a pensar oferece aos alunos experiências concretas,
numa ação educativa que considere as re- necessárias e indispensáveis às abstrações e
lações entre a escola, o lazer e o processo operações cognitivas (MARCELLINO, 1990).
educativo como um dos caminhos a serem
O lúdico é essencial para uma escola que
trilhados em busca de um futuro diferente.
Por isso, vê-se como positiva a presença do se proponha não somente ao sucesso pejogo, do brinquedo, das atividades lúdicas dagógico, mas também à formação do cidanas escolas, nos horários de aulas, como dão, porque a consequência imediata destécnicas educativas e como processo pe- sa ação educativa é a aprendizagem em
dagógico na apresentação dos conteúdos. todas as dimensões: social, cognitiva, relacional e pessoal (MARCELLINO, 1990).
O jogo e a brincadeira são experiências vivenciais prazerosas. Assim também a experiência
da aprendizagem tende a se constituir em um
processo vivenciado prazerosamente. A escola,
ao valorizar as atividades lúdicas, ajuda a criança a formar um bom conceito de mundo, em
que a afetividade é acolhida, a sociabilidade vivenciada, a criatividade estimulada e os direitos
da criança respeitados (MARCELLINO, 1990).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No transcorrer deste projeto procurou-se remeter a reflexões sobre a importância das atividades lúdicas no ambiente alfabetizador, mostrando na medida do possível que a ludicidade é de
extrema relevância para o desenvolvimento integral da criança, pois para ela brincar é viver. É
relevante mencionar que o brincar nesses espaços educativos precisa estar num constante quadro de mudanças e reflexões dos educadores que o compõem.
É sempre bom que se auto avaliem e vendo se estão fazendo o trabalho certo que é formar cidadãos em crescimento, vendo se estão sendo éticos e inteirados com as mudanças no ensino,
já que trabalham com pessoas e não com objetos, quais os métodos utilizados para se ter uma
mudança significativa em sua sala de aula com o processo de ensino-aprendizagem de seus
educandos, entre outros.
Ver se as crianças participam de propostas lúdicas ou estão se integrando cada vez mais em
um mundo virtual, e o que está sendo feito para mudar este quadro. Fazer a criança pegar gosto
pelo lúdico, fazer as crianças descobrirem o mundo de gastar energia através de jogos e brincadeiras que as façam se movimentar e usarem o raciocínio lógico, o espírito de equipe.
É competência de a educação infantil proporcionar aos seus educandos um ambiente rico
em atividades lúdicas, permitindo assim permitindo que elas vivam, sonhem, criem e aprendam
a serem crianças. O lúdico proporciona um desenvolvimento sadio e harmonioso, sendo uma
tendência instintiva da criança. Ao brincar, a criança aumenta a independência, estimula sua
sensibilidade visual e auditiva, valoriza a cultura popular, desenvolve habilidades motoras, diminui a agressividade, exercita a imaginação e a criatividade, aprimora a inteligência emocional,
aumenta a integração, promovendo, assim, o desenvolvimento sadio, o crescimento mental e a
adaptação social.
O estudo permitiu compreender que o lúdico é significativo para a criança poder conhecer,
compreender e construir seus conhecimentos, tornar-se cidadã deste mundo, ser capaz de exercer sua cidadania com dignidade e competência. Sua contribuição também atenta para a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas
e compreendendo um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades.
Cabe ressaltar que uma atitude lúdica não é somente a somatória de atividades; é, antes de
tudo, uma maneira de ser, de estar, de pensar e de encarar a escola, bem como de relacionar-se com os alunos. É preciso saber entrar no mundo da criança, no seu sonho, no seu jogo e, a
partir daí, jogar com ela. Quanto mais espaço lúdico proporcionarmos, mais alegre, espontânea,
criativa, autônoma e afetiva ela será. Propomos, entretanto, aos educadores infantis, transformar
o brincar em trabalho pedagógico para que experimentem, como mediadores, o verdadeiro significado da aprendizagem com desejo e prazer.
As atividades lúdicas estão gravemente ameaçadas em nossa sociedade pelos interesses e
ideologias de classes dominantes. Portanto, cabe à escola e a nós, educadores, recuperarmos a ludicidade infantil de nossos alunos, ajudando-os
a encontrar um sentido para suas vidas. Ao brincar, não se aprendem somente conteúdos escolares; aprende-se algo sobre a vida e a
constante peleja que nela travamos.
É preciso que o professor assuma o papel de artífice de um currículo que privilegie as condições facilitadoras de aprendizagens que
a ludicidade contém nos seus diversos domínios, afetivo, social, perceptivo-motor e cognitivo, retirando-a da clandestinidade e da subversão, explicitando-a corajosamente como meta da escola.
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UM OLHAR SOBRE AS ARTES E O
DESENHO INFANTIL

RESUMO: As artes e o desenho são considerados funções simbólicas da linguagem, uma ideia
concretizada, podendo ser utilizados nas mais diversas oportunidades educativas, auxiliando
as crianças manifestar seus sentimentos. Quando a criança passa a interpretar um desenho,
seus sentimentos são expostos, demonstrando todo o conhecimento adquirido. Muitas crianças, quando iniciam a vida escolar, apresentam algumas dificuldades de aprendizagem, isso
é percebido logo nos primeiros anos, como na Educação Infantil, quando as crianças iniciam
a vida escolar. Para tanto, esse artigo vem buscar reflexões acerca do desenho nas aulas de
Artes, bem como a importância da Arte no universo infantil.

Palavras-chave: Desenho; Artes; Linguagem.
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INTRODUÇÃO

E

m algum momento toda criança solicita lápis e papel para desenhar, registrando suas
ideias, vontades e fantasias, contribuindo para o processo ensino aprendizagem. O desenho permite que as crianças trabalhem com sentimentos e emoções, e se referir a
uma obra de arte finalizada ajuda a criança a falar sobre sentimentos de uma maneira nova e
significativa. A arte desenvolve a criatividade de uma criança.
Em vez de lhe dizerem o que fazer, as respostas e instruções vêm da criança. A arte é uma
experiência que requer pensamento livre, experimentação e análise - tudo parte da criatividade.
De acordo com Pillar (1996):
O desenho está muito mais próximo dos aspectos figurativos da realidade e do símbolo,
enquanto a escrita está próxima dos aspectos operativos – não ligados às configurações dos
objetos, mas às suas transformações – e dos signos e sinais que são arbitrários (PILLAR, 1996,
p.17).
Portanto, o desenho pode revelar aspectos emocionais e cognitivos da criança, se tornando
um fator fundamental no processo de ensino aprendizagem, registrando a evolução da criança.
Segundo Derdyk (1989, p. 46):
O ato de desenhar exige poder de decisão. O desenho é possessão, é revelação. Ao desenhar nos apropriamos do objeto desenhado, revelando-o. O desenho responde a toda forma de
estagnação criativa, deixando que a linha flua entre os sins e os nãos da sociedade (DERDYK,
1989, p. 46).
Então, o desenho pode ser um interlocutor da voz infantil, respondendo expressões, reflexões
e sentimentos da criança. Quando desenha, a criança utiliza seu corpo, conhecimentos, sentimentos, vivências, reflexões, comparações, entre outros elementos que a constituem e que se
sobressaem no ato de desenhar, interagindo com o material de forma subjetiva e momentânea,
revelando seus anseios:
O desenho, enquanto linguagem, requisita uma postura global. Desenhar não é copiar formas, figuras, não é simplesmente proporção, escala. A visão parcial de um objeto nos revelará
um conhecimento parcial desse mesmo objeto. Desenhar objetos, pessoas, situações, animais,
emoções, ideias são tentativas de aproximação com o mundo. Desenhar é conhecer, é apropriar
- se (DERDYK,1989,p.24).
Portanto, o desenho revela algo no sujeito como ser único, agindo livremente sobre o raciocínio
de cada pessoa. As crianças que ficam inibidas em sua criatividade, por regras ou forças que
lhe são alheias, podem retrair-se ou recorrer à cópia ou ao desenho mecânico.
Podem adotar, rapidamente, os estilos de outros, pedir constantemente ajuda ou seguir os
exemplos do trabalho que está sendo realizado pelos seus colegas. Na realidade, não consegue
criar por conta própria quando não é possível.
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Derdyk (2003) coloca que é evidente o empobrecimento da expressão gráfica quando a criança passa pelo processo de alfabetização, principalmente quando não há um respaldo que dê
garantias para a continuidade da experimentação gráfica.
Um desenho pode proporcionar a oportunidade do desenvolvimento emocional e implica flexibilidade na imaginação, no pensamento e ação. Porém, existem frequentes repetições estereotipadas que são vistas nos desenhos de crianças, levando-as a desenhar sempre repetindo um
modelo preconcebido e, muitas vezes sem sentido para ela, expressando assim, uma fuga para
um mundo no qual se sente segura. Dessa maneira, o desenho não pode ser considerado uma
forma de expressão já que a criança não teve liberdade de criar (DERDYK, 2003).
Desenhar se aprende desenhando. Esse processo é uma produção do conhecimento sobre as
formas desenhadas. A arte estimula o cognitivo. Para a criança é difícil quando se está no começo, pois ela imagina, mas muitas vezes não consegue passar para o papel o que está pensando,
porém, é a única maneira que ela tem para alcançar seu objetivo, quanto mais experimentar
melhor será a comunicação por meio da linguagem do desenho (DERDYK , 2003).
Conforme a criança cresce, seus desenhos também mudam. Com sua evolução de pensamentos, elas começam a expor a vontade de mostrar a realidade como veem, serem fiéis a sua
realidade (DERDYK , 2003).
Aprender a questionar os desenhos da criança é essencial para verificar avanços em relação
ao que a criança pensa visto que com base nesses questionamentos é que compreendemos o
que realmente o desenho quer nos passar, fugindo de uma ideia errada do mesmo (DERDYK ,
2003).
É de suma importância que a criança desenhe livremente, nos mais variados tipos de papel e
formatos. Que possa, ao sair para um passeio, desenhar tudo o que viu. Porém, deve-se sempre
respeitar o tempo de cada criança, evitando comparações entre seus desenhos, visto que cada
criança possui seu próprio ritmo. É extremamente instigante observar o momento que a criança
desenha, visto que por meio de sua linha, podemos experimentar o seu início criativo (DERDYK
, 2003).
Além das crianças desenharem imagens de seu ambiente, lugares que frequenta e situações
vivenciadas em sociedade, o desenho infantil também pode ser carregado de fantasias inconscientes da criança. Diante disso, pode-se afirmar que o desenho é muito mais do que traçar o
lápis sobre o papel, mas uma operação inteligente resultante de um pensamento, que se forma
através de formas e figuras (DERDYK , 2003).
Ao desenhar, a criança registra suas experiências, gestos e movimentos no papel. Essa experiência de impressão, produz algo permanente e significativo na mente infantil. O desenho
promove na mente da criança avanços na compreensão do ambiente em que vive. A criança,
basicamente leva para o nível afetivo seus principais desenhos. Há quase sempre uma ligação
da criança com o que foi representado (DERDYK , 2003).
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AS ARTES E SUAS TENDÊNCIAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Ao aprender arte na escola, o jovem poderá
integrar os múltiplos sentidos presentes na dimensão do concreto e do virtual, do sonho e
da realidade. Tal integração é fundamental na
construção da identidade e da consciência do
jovem, que poderá assim compreender melhor
sua inserção e participação na sociedade, tornando indivíduos menos violentos e conscientes do seu verdadeiro papel no mundo (JEANDOT, 1997).
A finalidade do ensino de Arte na escola, fundamentalmente no ensino fundamental, não é
a de transmitir uma técnica particular, mas sim
de desenvolver no aluno o gosto pela Arte e a
aptidão para captar a linguagem artística e expressar-se por meio dela, além de possibilitar
o acesso do educando ao patrimônio artístico
que a humanidade vem construindo (JEANDOT, 1997).

Ao trabalhar o conteúdo de Artes, o professor deve criar situações nas quais o objetivo
seja a arte como conhecimento, realizando a
mediação entre a teoria e a prática para que o
aluno tenha possibilidade utilizar a experiência
como construção do conhecimento e ampliar
sua leitura e compreensão de mundo (JEANDOT, 1997).
• As Artes devem ser valorizadas por fazerem parte da cultura de um povo, a qual
possibilita uma aprendizagem significativa, fazendo com que a criança descubra
palavras por meio da linguagem artística.
• A Arte ajuda a criança no seu desenvolvimento integral, reduzindo sua agressividade e auxiliando na sua inserção à sociedade, bem como na construção de seu
conhecimento.
• A arte traz o mundo para a realidade da
criança, possibilitando o desenvolvimento
de sua inteligência, sua sensibilidade, habilidades e criatividade (JEANDOT, 1997).

Jeandot (1997) afirma que “nem todas as
crianças nascem obrigatoriamente com dotes
artísticos, mas todas têm direito ao conhecimento da arte e a serem despertadas e encaminhadas, por cuidados especiais, nesse sentido” (JEANDOT, 1997, p. 132).
No Brasil encontramos uma enorme variedade cultural, o que possibilita a melhor exploração das inúmeras formas de linguagens artísticas como fonte de aprendizado, não podendo
a Arte ser ensinada do mesmo modo em todas
as escolas. Até porque, cada indivíduo traz em
sua bagagem genética uma diversidade cultural, que varia dentro do mesmo estado, na qual
sofre influências dos africanos, europeus e indígenas (JEANDOT, 1997).
O ensino da arte permite ir além do que está
dado, apreender os elementos visuais do mundo de forma mais crítica e contextualizada. A
arte pode ser concebida de diferentes formas
de acordo com cada cultura e visão de homem
(JEANDOT, 1997).
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A sala de aula deve ser um local ao qual se
busque constantemente a eficácia no processo
educativo por meio de momentos em que as
artes possam estar inseridas para auxiliar na
construção de conhecimentos de maneira eficaz e contagiante (MARTINS, 2011).

As Artes levam as crianças a contraírem diversas
experiências, propiciando a interação com o outro,
organizando seu pensamento, tomando decisões,
ampliando o pensamento abstrato e procurando
maneiras diversificadas de produzir conhecimentos. As atividades de artes devem favorecer o desenvolvimento de projetos interligados às diferentes áreas do conhecimento (MARTINS, 2011).

Por intermédio da Arte, a criança atua, mesPara o autor (2011) as artes podem se considemo que simbolicamente nas diferentes situações vividas pelo ser humano, reelaborando radas como:
sentimentos, conhecimentos, significados e ati• A criação artística deve abranger referenciais
tudes, podendo, assim, preparar-se para a vida
teóricos e técnicas desenvolvidas, permitine seus diversos desafios, sem ter diretamendo que o aluno adquira conhecimentos teórite vivenciado as situações em si (MARTINS,
cos e práticos sobre a arte.
2011).
• As Artes auxiliam o desenvolvimento motor,
da linguagem, da percepção, da representação da memória, do equilíbrio afetivo, da
A criança é influenciada pelas vivências faapropriação de signos sociais e das transformiliares, assim como pelos valores morais que
mações significativas da consciência infantil.
lhe são repassados. Seu comportamento é di• A aprendizagem estimulada por meio da Arte
retamente influenciado por aquilo que presentorna-se significativa, possibilitando a ampliacia em casa e pelo que é ensinada como valoção do saber e da socialização.
res éticos e morais:
• A Arte é considerada uma ação que induz
ao prazer, exercendo o poder criativo do
imaginário humano construindo um universo
do qual o criador ocupa o lugar central, por
meio de simbologias originais inspiradas no
universo de quem brinca e, é nesta ação que
a criança se desenvolve como ser criativo
O aluno deve ser preparado para, a partir
(MARTINS, 2011).
das manifestações orais, escritas, sonoras e
visuais ser capaz de organizar a sucessão de
episódios e amarrá-los de uma forma lógica. O
momento em que ele está narrando algo sobre
o que vê ele será capaz de descrever cenários,
reinventar histórias, recriar, mas ao mesmo tempo solucionar problemas, dúvidas, sentimentos
da sua vida cotidiana (MARTINS, 2011).

Os benefícios didáticos da linguagem artística
são procedimentos fundamentais, promovendo
uma aprendizagem significativa. Os jogos e as
brincadeiras que podem estar interligadas às Artes, são ferramentas lúdicas que auxiliam no processo de desenvolvimento da aprendizagem e da
construção da identidade assim como o interesse
por novos conhecimentos de forma dinâmica e
prazerosa (MARTINS, 2011).

A presença das artes no desenvolvimento da
criança é fundamental para o seu aprendizado.
Torna as aulas mais vivas, dinâmicas e atrativas,
possibilitando à criança a ampliação de conhecimentos e facilitando o processo de ensino aprendizagem (MARTINS, 2011).
Ao praticar a Arte a criança desenvolve a capacidade de simbolizar, de representar. Por meio dessa capacidade de simbolização e de representação a criança apropria-se do mundo em que vive,
compreende-o e participa dele (MARTINS, 2011).
Nesta concepção (MARTINS, 2011), “uma escola que se preocupa em fornecer ao aluno um
ambiente saudável, agindo de acordo com os
princípios morais que o cercam se torna um instrumento de ensino e disseminação de cultura e
conhecimento, construindo indivíduos em sua totalidade, consciente de sua liberdade, integrados
com questões que o cercam e preocupado com
sua responsabilidade social”.
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RELAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS
ARTÍSTICAS E AS NOVAS TÉCNICAS
INDUSTRIAIS
“O problema da relação entre as técnicas artísticas e as novas técnicas industriais se concretiza, especialmente para a pintura, no problema dos diferentes significados e valores das
imagens produzidas pela arte e pela fotografia”
(ARGAN, 2008).

A fotografia ajudou os pintores “de visão” a
conhecer sua verdadeira tradição, mais precisamente, apresentando-se como puro fato de
visão, ajudou-os a separar os puros fatos de
visão de outros componentes culturais. Apesar
disso, historicamente, esse fato não havia impedido outros artistas de avaliar as obras de
arte sob o ponto de vista da pesquisa da visão.

A fotografia para Fabris (1996, apud VAHIA,
2015), tem sido entendida, desde a sua criação, como um intermediário capaz de traduzir
a realidade de forma “verdadeira” graças à sua
concepção mecânica, precisa e impessoal:

A fotografia quebrou o antigo padrão da pintura e também exerceu forte influência sobre
alguns artistas que compunham o movimento
impressionista. É possível encontrar nas obras
dos impressionistas os melhores exemplos da
influência da fotografia sobre as novas concepções artísticas (PAULA, 1999, p. 66).

Desde a sua invenção em 1839, o rápido progresso técnico que reduz os tempos de exposição, permite
alcançar o máximo de precisão. As tentativas da fotografia artística, as primeiras aplicações da fotografia ao
registro do movimento e, principalmente, a produção
industrial das câmeras e as grandes transformações na
psicologia da visão, determinadas pela utilização generalizada da fotografia, tiveram, na segunda metade
do século passado, uma profunda influência sobre o
direcionamento da pintura e o desenvolvimento das correntes artísticas ligadas ao Impressionismo (MURGUIA,
1999).

A influência exercida pela fotografia nas composições de Degas, os seus desenhos rápidos
e precisos, revelam sua rara habilidade para
romper o imobilismo de um quadro. Degas criava enquadramentos descentralizados e subia
ou descia a linha do horizonte arbitrariamente.
Suas imagens são sempre abruptamente cortadas nas bordas do quadro, como se fixasse a
cena de um instantâneo mal enquadrado com
uma câmara fotográfica (FREUD, 1995).

Com a difusão da fotografia, muitos serviços
sociais passam do pintor ao fotógrafo. A crise
atinge, sobretudo, os pintores de ofício, mas
desloca a pintura, como arte, para o nível de
uma atividade de elite, já que essa se torna
uma atividade excepcional e, portanto, só havia
de interessar a um público restrito, que se focava não apenas as coisas que escapam não
só à percepção, mas também a atenção visual
(ARGAN, 2008):

Assim, conclui-se que, a fotografia criou o
seu próprio mito, o do rebuscamento da forma
e da semelhança como linguagem visual, em
um mundo crescentemente impreciso, dominado pelas duplicidades da alienação moderna.

A hipótese de que a fotografia reproduz a realidade
como ela é e a pintura a reproduz como se vê é insustentável: objetiva fotográfica reproduz, pelo menos na
primeira fase de seu desenvolvimento técnico, o funcionamento do olho humano. Também é insustentável
que a objetiva seja um olho imparcial, e o olho humano
um olho influenciado pelos sentimentos ou gostos da
pessoa; o fotógrafo também manifesta suas inclinações
estéticas e psicológicas na escolha dos temas, na disposição e iluminação dos objetos, nos enquadramentos, no enfoque (ARGAN, 2008, p. 79).
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TEORIAS SOBRE O DESENHO
O desenho infantil foi e está sendo o foco
de muitas pesquisas, nas mais diversas áreas,
como psicologia, linguística, antropologia, pedagogia, entre outras, as quais estão condicionadas ou orientadas por outras pesquisas que
tratam a criança e a infância (CUNHA, 2002,
p. 15).
Relacionando-se à criança, muitas teorias já
foram questionadas e até mesmo colocadas
em prática e o desenho pode ser analisado a
partir das mesmas. A criança é um sujeito que
se transforma a cada dia, e essas transformações ocorrem constantemente, influenciando o
modo de analisar a criança de forma integral.
Para tanto, o desenho contribui significativamente no processo dessa análise e por meio
de teóricos podemos nos embasar em argumentos que possam ser utilizados para um
melhor entendimento sobre os significados dos
desenhos.
Cunha (2002, p. 15) nos revela as seguintes
concepções sobre o desenho:
Concepção espontaneísta: O educador parte do
pressuposto que cada criança tem capacidade inata
para elaborar a linguagem gráfico-plástica- alguns têm
o dom para criar-, deste modo o meio (intervenções
do educador, contato com a linguagem gráfico-plástica
e materiais expressivos) não importa no processo de
aquisição destes saberes. Caberá ao professor encaminhar o processo da criação através de atividades livres,
onde o educador disponibilizará materiais e deixará as
crianças criarem livremente suas produções sem nenhuma interferência pedagógica ou fazê-la no sentido
de elogiá-las sem critérios. As crianças desenham, pintam, colam, modelam, constroem com sucatas durante
um espaço de tempo e concluem. O educador guarda
nas pastas ou coloca nos pregos da sala de aula. O processo é importante, o produto realizado é um resultado
que não é questionado [...] Concepção pragmática: O
educador acredita que as atividades de expressão gráfico-plástica devem servir para desenvolver a motricidade e/ou preparar para a escrita, ou aprender a construir
formas mais semelhantes ao real. As intervenções pedagógicas são no sentido de domar o caos dos emaranhados com exercícios de contenção (recortar sobre
linhas onduladas, pintar dentro de formas geométricas
ou outras); ou da produção de registros que visem à

resultados realistas referentes aos temas desenvolvidos
(construir uma maquete após trabalhar sobre meio de
transportes); ou de uma aprendizagem feita através de
conceitos e não de vivências expressivas (por exemplo:
ensinar as 3 cores primárias através da informação e
não da experiência expressiva através da cor). Ao contrário da concepção inatista, os educadores priorizam o
produto final e não o processo expressivo que conduziu
o aluno àquele resultado. De um modo geral, as produções servem para ser mostradas aos pais, a fim de que
eles percebam que seus filhos têm controle motor e
estão preparados para a escrita (CUNHA, 2002, P. 15).

Usar o desenho como veículo de expressão
é enriquecedor, porque as crianças podem
usá-lo como uma ferramenta de comunicação.
Diferentes tipos de desenho podem revelar os
pensamentos, sentimentos e interesses das
crianças. Segundo Freinett (1977, p 91-92):
A criança só poderá falar de si pelo desenho quando estiver segura do lápis. Até lá, a técnica é demasiado imperfeita e o instrumento falha a cada instante.
A criança tira vantagem disso e realiza os seus desenhos segundo o princípio da tentativa experimental que
definimos. Depois ajusta, como lhe for possível, a sua
expressão verbal à sua criação gráfica, mas um pouco como se estes grafismos não lhe fossem pessoais
(FREINETT, 1977, p. 91-92).

Reflete-se então, que a criança fala de si por
meio do desenho no momento em que ela domina a técnica e o instrumento. Antes disso, a
criança se desenvolve experimentalmente. Vygotsky (1987, p. 18) destaca quatro fases do
desenho infantil: primeira fase: desenho esquemático, no qual o sujeito já possui capacidade
de representar figurativamente os seres humanos, porém com formatos distantes do real.
Segunda fase: a criança começa a demonstrar mais detalhes em seus desenhos, aproximando-se um pouco mais das características
reais. Terceira fase: a criança apresenta maior
semelhança com a realidade, já fazendo os
contornos do corpo humano, apesar de ainda
não se apegar às perspectivas. Quarta fase:
a criança é capaz de representar de maneira
plástica as formas dos objetos (VYGOTSKY,
1987, p. 18).
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Portanto não há uma idade definitiva para o
aparecimento de algum dos momentos referidos, pois tal processo não possui um movimento único. Cada indivíduo é produto de seu
meio e por isso um se faz diferente do outro.
Entender o desenvolvimento do desenho infantil se faz necessário a fim de se evitar rotulações injustas de rendimento inferior e superior
das crianças, quando na verdade, os alunos se
encontram em momentos distintos ou as suas
tentativas gráficas estão em meio a outros hábitos culturais (VYGOTSKY, 1987, p. 18).
É importante que o professor estimule a criança em seu desenvolvimento quanto à evolução
dos desenhos, respeitando as fases de cada
um e evitando utilizar-se de modelos para que
as crianças copiem, pois, assim, as ajudará a
elaborar e valorizar suas produções, deixando
de temer por não fazerem exatamente aquilo
como o professor acreditava que deveria ser
feito. Ao professor cabe conhecer como o desenho evolui para que possa fazer as intervenções pedagógicas necessárias ao melhor desenvolvimento de seus educandos. Segundo
o Referencial Nacional de Educação Infantil –
MEC:
O desenvolvimento progressivo do desenho implica
mudanças significativas que, no início, dizem respeito à
passagem dos rabiscos iniciais da garatuja para construções cada vez mais ordenadas, fazendo surgir os
primeiros símbolos. Imagens de sol, figuras humanas,
animais, vegetação e carros, entre outros, são frequentes nos desenhos das crianças, reportando mais a assimilações dentro da linguagem do desenho do que a
objetos naturais. Essa passagem é possível graças às
interações da criança com o ato de desenhar e com
desenhos de outras pessoas (MEC, 1998, p.92).

Analisando os desenhos sob o ponto de vista
evolutivo e, segundo Maria da Glória Seber, pode-se considerar duas grandes etapas: a etapa
dos rabiscos e a etapa do desenho: “A primeira se inicia quando as marcas deixadas pela
criança no papel resultam apenas do prazer
de rabiscar. A etapa seguinte é a do desenho
propriamente dito, ou seja, uma manifestação
representativa, caracterizada pela intenção de
reproduzir algo graficamente” (SEBER, 1995,
p 75).

VEJAMOS AS DUAS ETAPAS:
I – ETAPA DOS RABISCOS
Esta etapa é marcada pela ausência da intenção de representar graficamente algum objeto. O prazer está simplesmente no exercício
de rabiscar e, aos traçados, a criança não atribui significados. O controle motor da criança
ainda é limitado sendo comum acontecer de
amassar, rasgar e furar o papel onde se está
rabiscando. O interesse da criança está voltado prioritariamente para os seus próprios movimentos (SEBER, 1995, p. 96):

A materialidade dos traços não se modifica
de repente só porque a criança passa a atribuir um significado àquilo que produz com lápis e papel. Assim sendo, o complemento verbal torna-se essencial para que o adulto possa
diferenciar a etapa do rabisco e a do desenho
propriamente dito (SEBER, 1995, p. 96).

Somente a partir do século XX é que começaram as primeiras pesquisas sobre como se
desenvolve e qual a importância do desenho
infantil. Georges Henri Luquet foi quem, por
meio de seu trabalho, garantiu reconhecimento
da contribuição do desenho para a evolução
A fase do rabisco começa a ser superada
psíquica. “O desenho infantil, enquanto manifestação da atividade da criança, permite pe- quando a criança começa a se importar com a
netrar na sua psicologia e, portanto, determinar intenção de representar algo, buscando atribuir
em que ponto ela se parece ou não com a do significados e nomeando àquilo que realizou.
adulto” (LUQUET, 1979, p. 213-214).
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II- ETAPA DO DESENHO

AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO
ARTÍSTICO

A característica marcante dessa etapa é o
uso da linguagem, pela criança, para explicar o
Compreender as etapas do desenvolvimenque ela pretende ou o que acabou de realizar: to artístico pode ajudá-lo a melhorar a criação
de arte. Também pode ajudá-lo a se tornar um
Nesse momento de transição entre as duas etapas, professor de arte mais eficaz. Desenvolvemos
a criança se dá conta de que é capaz de criar grafica- artisticamente. Assim como desenvolvemos
mente uma ideia mediante marcas deixadas em uma
outras habilidades, como conversar e caminhar
folha de papel ou num suporte qualquer. Essa conquista representativa é, portanto, o critério que define a pas- por etapas, desenvolvemos habilidades artístisagem de uma etapa para a outra e pode ser percebida cas da mesma maneira (SEBER, 1995).
na busca intencional de representar algo e no nome
atribuído àquilo que ela produz (SEBER, 1995, p 81).

Em 1947, o Dr. Viktor Lowenfeld publicou
“Creative and Mental Growth”, que rapidamente se tornou o livro didático para educadores
de arte. Lowenfeld argumenta que são seis estágios claramente definidos de desenvolvimento artístico e que esses estágios podem ser
testemunhados nas obras de arte de crianças.
Segundo Lowenfeld, as seis etapas do desenvolvimento artístico são:

Os rabiscos aos poucos vão sendo substituídos por traços ocasionalmente interrompidos
que originaram figuras cada vez mais próximas
da realidade, à medida que a criança alcança avanços na destreza dos movimentos e no
nível do pensamento. Os temas escolhidos, a
correspondência entre as cores e os objetos,
bem como a riqueza de detalhes são aprimoESTÁGIO 1 - ESTÁGIO DE RABISCO (1-3
rados progressivamente, estando sempre relaANOS):
cionados à evolução do pensamento. “Com a
evolução do pensamento, elas manifestam o
As crianças nessa idade estão envolvidas na
desejo de serem fiéis aos dados da realidade” atividade física do desenho. Não há conexão
(SEBER, 1995, p 98).
entre as marcas e a representação durante a
maior parte do estágio de rabisco. No entanto, no final deste estágio, as crianças podem
começar a dar nomes às marcas. Esta etapa
é principalmente sobre o prazer de deixar marcas puramente (LOWENFELD, 1947).

ETAPA 2 - ETAPA PRÉ ESQUEMÁTICA
(3-4 ANOS):
As crianças neste estágio do desenvolvimento artístico estão começando a ver conexões
entre as formas que desenham e o mundo físico ao seu redor. Círculos e linhas podem ser
descritos como pessoas ou objetos que estão
fisicamente presentes na vida da criança. É
nesta fase que a criança primeiro faz a conexão com a comunicação através de seus desenhos (LOWENFELD, 1947).
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ETAPA 3 - ETAPA ESQUEMÁTICA (5 A 6
ANOS):

ETAPA 6 - ETAPA DE DECISÃO (13 A 16
ANOS):

As crianças, nesta fase, atribuíram claramente formas aos objetos que estão tentando se
comunicar. Eles geralmente desenvolveram um
esquema para criar desenhos. Há uma ordem
definida no desenvolvimento do desenho. Os
desenhos nesta fase têm uma clara separação
entre o céu e o solo. Frequentemente, o céu é
uma faixa de azul na parte superior do papel,
enquanto o chão é uma faixa de verde na parte
inferior. Os objetos são frequentemente colocados no chão, em vez de flutuar no espaço. Objetos de importância geralmente são desenhados maiores que objetos de menor importância
(LOWENFELD, 1947).

Nesse estágio, as crianças decidem continuar desenhando ou visualizando-a como uma
atividade sem mérito. Devido ao nível de autocrítica inerente a esse estágio, muitas crianças
(agora jovens adultos) veem o desenho como
uma habilidade que não possuem (LOWENFELD, 1947).

ETAPA 4 - O REALISMO DO
ALVORECER (7 - 9 ANOS):

Outros, no entanto, decidem continuar trabalhando em suas habilidades de desenho e
continuam a se desenvolver. Penso que é importante incentivar os alunos a continuarem a
desenhar, apesar do seu nível de habilidade.
Qualquer nível de habilidade pode ser alcançado com a prática. Esta fase do desenvolvimento artístico é talvez a mais crítica para o desenvolvimento de um artista (LOWENFELD, 1947).

Nesta fase do desenvolvimento artístico, as
crianças estão começando a se tornar mais críticas ao seu próprio trabalho. Tornou-se evidente que uma ordem estruturada para desenhar
objetos não é mais suficiente. Enquanto um
esquema ainda é usado para criar desenhos,
é mais complexo que o esquema usado nos
estágios anteriores. Sobreposição pode ser vista e um senso de relações espaciais é mais
evidente (LOWENFELD, 1947).

ETAPA 5 - A ETAPA PSEUDONATURALISTA (10 A 13 ANOS):
O uso de valor e luz é agora aparente nos
desenhos. As crianças nesta fase do desenvolvimento artístico são muito críticas ao seu
próprio sucesso. O sucesso é determinado
pelo nível de realismo alcançado no desenho.
Frustração é uma ocorrência comum. É extremamente importante incentivar os alunos nesta
fase (LOWENFELD, 1947).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desenho e pintura são duas atividades muito benéficas. Eles ajudam a desenvolver habilidades motoras finas , escrever, ler, criatividade e aumentar a auto - estima, entre outras coisas.
Não só isso, mas o desenho e a pintura são excelentes maneiras de as crianças expressarem
seus sentimentos e emoções. E se isso não bastasse, eles desempenham um papel significativo
no desenvolvimento da personalidade e na maturidade psicológica.
As crianças pequenas são mestres do momento - adoram a sensação de borrar tinta no papel,
a aparência quando borrifam glitter e até o som suave que um pincel faz ao atravessar a página.
Ao contrário de crianças e adultos mais velhos, a maioria das crianças de Educação Infantil não
tem consciência do que está fazendo ou se concentra na criação de um produto acabado.
Quando uma criança desenha uma imagem, pinta um retrato ou pendura botões em um móvel
trêmulo, essa criança começa a se comunicar visualmente. Uma criança pode desenhar para
documentar uma experiência real, como brincar no parque, liberar sentimentos de alegria pintando cores rodopiantes ou compartilhar uma experiência emocionalmente carregada, como a
passagem de um ente querido pela arte. A arte vai além da linguagem verbal para comunicar
sentimentos que não poderiam ser expressos de outra forma.
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O ENSINO LÚDICO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL ESCOLAR

RESUMO: É por meio do lúdico e das brincadeiras que as crianças da educação infantil internalizam conhecimentos e conseguem obter uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, este trabalho objetiva investigar a contribuição do lúdico no processo ensino-aprendizagem utilizando-o
como estratégia de ensino para obtenção de uma aprendizagem significativa no Ensino Infantil.
Tendo como objetivo geral investigar como a ludicidade contribui para a aprendizagem de crianças da Educação Infantil e de modo específico identificar as atividades lúdicas desenvolvidas na
Educação Infantil, caracterizar as atividades lúdicas presentes na Educação Infantil, assim como
analisar as atividades lúdicas desenvolvidas no Ensino Infantil, considerando-as como estratégias de aprendizagem.

Palavras-chave: Educação Infantil; Ensino; Aprendizagem; Brincadeiras.
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INTRODUÇÃO

O

lúdico é um tema que tem conquistado lugar de destaque no cenário educacional, em especial
na Educação Infantil, por ser o brinquedo componente imprescindível na fase da infância e seu
uso permitirem um trabalho pedagógico que facilita a produção do conhecimento nesta fase.

A partir dessa questão problema estabelecemos como objetivo geral do nosso estudo investigar como a ludicidade contribui para a aprendizagem de crianças da Educação Infantil.
Especificamente pretendemos: identificar as atividades lúdicas desenvolvidas na Educação
Infantil; caracterizar as atividades lúdicas presentes na Educação Infantil e analisar as atividades
lúdicas desenvolvidas na Educação Infantil, considerando-as como estratégias de aprendizagem.

655

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

A EDUCAÇÃO INFANTIL E O LÚDICO
Nessa parte do trabalho, faremos uma reflexão teórica sobre o lúdico na Educação Infantil
abordando a importância dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa na
Educação Infantil.
Piaget (1990) expõe a natureza do jogar e
do aprender brincando e propõe uma classificação geral, partindo da ideia de que o jogo
evolui e muda ao longo do desenvolvimento
humano em função da estrutura cognitiva, do
modo de pensar concreto de cada estágio evolutivo. Em consequência, podem ser destacadas quatro categorias de jogos: de exercício,
de construção, simbólico e de regras. O prazer
do jogo contrapõe as frustrações envolvidas, a
derrota pode ser suportável, já que o jogo em
si e as interações propiciam compensações.
Para Fernández (1991), o aprender é um diálogo com o outro. Supõe a energia desejaste o desejo de dominar. Saída da onipotência,
contato com a fragilidade humana, alegria da
descoberta, desprender-se, libertar-se.
Segundo Piaget (apud GOULART, 2005,
p.44), os jogos de construção, inicialmente
impregnados de simbolismo, tendem com o
passar do tempo a constituir verdadeiras adaptações (construções mecânicas, por exemplo)
ou demonstram soluções para problemas e
apresentam-se como criações inteligentes. Tais
jogos aparecem no limiar da adolescência e
persistem, muitas vezes até a idade adulta.
Na situação do brincar estão sempre embutidas às regras da brincadeira, e o desfio de
cumpri-las. Isso favorece que a criança desenvolva atitudes formativas de caráter, como o
respeito às regras. Um fator essencial para a
aprendizagem é quando este brinquedo provoca na criança uma busca, o brinquedo traz
consigo um desafio, isso nos mostra uma das
importâncias do brinquedo na educação infantil.

Dentro de uma perspectiva educacional, o
brincar apresenta-se de diferentes maneiras
e enfoques. É possível perceber que ele está
presente em todas as dimensões da existência
do ser humano e muito especialmente na vida
das crianças. Pode-se afirmar que “brincar é
viver”, pois a criança aprende a brincar brincando e brinca aprendendo (SANTOS, 2011,
p.111). Portanto, o brincar e o jogo são elementos sempre presentes para a formação e
para o desenvolvimento infantil.
Em conformidade Vygotsky, declara que o
jogo tem função psicológica no desenvolvimento da criança, por isso é preciso investigar
suas necessidades, motivações e tendências
que se manifestam e como elas se satisfazem
ao jogar. Desta forma, seria possível compreender os avanços nos diferentes estágios de
desenvolvimento.
A Zona de Desenvolvimento Real engloba as
funções mentais que já estão completamente
desenvolvidas (resultado de habilidades e conhecimentos adquiridos pela criança). Sendo
esse nível é estimado por aquilo que a criança
realiza sozinha. Já a Zona Proximal do Desenvolvimento (ZPD) considera aquilo que a criança conseguiria fazer ou alcançar com a ajuda
de um colega ou do próprio professor, focando
a distância entre o que já se sabe e o que se
pode saber com alguma assistência:

Distinguir o nível de desenvolvimento real do
potencial. Desenvolvimento real se determina
como aquilo que o aluno pode fazer sozinho em
uma situação determinada. Desenvolvimento potencial é o que ele pode fazer e aprender mediante a interação com outras pessoas. Zona de
desenvolvimento próximo, dada pela diferença
existente entre o que um aluno pode fazer sozinho e o que pode fazer ou aprender com ajuda
dos outros (BRASIL, 1997, p.38).
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Segundo este documento oficial, ao sondar
os conhecimentos prévios dos alunos, problematizar os fatos e fornece ferramentas que
auxiliem os alunos a sistematizar este conhecimento, em um espaço propício, munidos de
ferramentas que permitam o jogo simbólico, a
expressão da criatividade e da fantasia não há
como negar a ocorrência de uma aprendizagem de fato.

diversão, por isso é que se diz que muitos alunos aprendem brincando, pois quando menos
esperam já aprenderam algo novo.

Desta forma, a aula não precisa ser somente
brincadeiras ou conter jogos. De acordo com
Fortuna (2000), a aula deve ter características
do brincar, e essas características devem ser
pensadas no momento do planejamento e da
escolha do que vai ensinar. Deve ter um preparo antecipado, para que o professor possa
UM LUGAR DE BRINCADEIRA
se organizar e assim deixar a escola e a aula
Para Fortuna (2000), nos dias atuais muitas um lugar agradável e menos cansativo para a
pessoas acham que a escola é um ambiente criança.
onde somente deve ocorrer o processo de enÉ nessa perspectiva, que a escola pode ser
sino-aprendizagem. Entretanto esse processo
deverá acontecer de forma lúdica, com brinca- vista como um lugar de brincar, onde o profesdeiras, jogos e brinquedos. A escola deve ser sor deixa de ser o centro do processo e coum espaço onde a criança sinta vontade de fre- meça a ver o aluno como principal sujeito que
quentar, onde seja alegre, colorido e que atra- constrói seu conhecimento. Será nesta escola,
vés desse ambiente lúdico propicie uma maior onde se pode também brincar, que o aluno reinteração com a criança e o ensino. Cabe ao conhece seu papel e suas funções. Como afirdocente conciliar essa brincadeira com os ob- ma Fortuna (2000, p. 9), o:
jetivos que delimitou desde o início do ano leti[...] professor renuncia à centralização, à onisciência
vo, segundo Fortuna (2000, p. 9), afirma:
A sala de aula é um lugar de brincar se o professor
consegue conciliares os objetivos pedagógicos com os
desejos do aluno. Para isto é necessário encontrar o
equilíbrio sempre móvel entre o cumprimento de suas
funções pedagógicas – ensinar conteúdos e habilidades, ensinar e aprender e psicológicas – contribuir para
o desenvolvimento da subjetividade para a construção
do ser humano autônomo e criativo [...], (FORTUNA,
2000, p. 9).

e ao controle onipotente e reconhece a importância de
que o aluno tenha uma postura ativa nas situações de
ensino, sendo sujeito de sua aprendizagem, a espontaneidade e a criatividade são constantemente estimuladas (FORTUNA, 2000, p. 9).

Desta maneira, para o autor (2000), a escola deve propor suas atividades, permitindo
que seus alunos construam seu próprio conhecimento, que estes tenham curiosidade, criatividade para olharem o escondido, descobrir
Pelo autor, se a escola é “lugar” de apren- o inesperado, enfim fazer descobertas sobre
der, é também “lugar” de brincar, uma vez que suas dúvidas e incertezas.
o brincar e o aprender está entrelaçado. Assim,
o docente contribuirá no processo de formação
A escola não pode julgar a brincadeira como
do indivíduo como um todo, levando em consi- uma atividade inútil ou perca de tempo, é nederação não somente o aspecto cognitivo, mas cessário que através da brincadeira ou dessas
social, afetivo e cultural. O docente deve pla- características do brincar, que esse conhecinejar suas atividades, dando abertura para as mento teórico-científico, possa se transformar
brincadeiras dentro do processo ensino-apren- em conhecimentos que a criança utilize em seu
dizagem, mesmo sabendo que muitas vezes a cotidiano (FORTUNA, 2000).
vontade do aluno seja somente a do brincar.
No entanto, ensino desse conhecimento deve
vir embutido dentro dessa brincadeira, dessa
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Ao longo da história da humanidade, o uso
de jogos, brinquedos e brincadeiras vem se
fortalecendo e tornando-se aliados na Educação Infantil. O brincar é um meio pelo qual os
seres humanos exploram um grande número
de experiências em diferentes situações para
diversas finalidades. Estudos mostram que o
brincar constitui fonte de prazer e é paralelamente fonte do conhecimento, constituindo-se,
portanto, como parte integrante da atividade
educativa, segundo o Manual de Normatização
(1994).

No tocante as brincadeiras, para Vygotsky,
um dos representantes dessa corrente, as
brincadeiras são linguagens verbais, na qual
a criança expressa e passa mensagens, mostrando como ela interpreta e enxerga o mundo.
Assim, a brincadeira é uma linguagem natural
da criança e é importante que esteja presente
na escola desde a Educação Infantil uma vez
que é nessa fase que a criança expressa seus
sentimentos, emoções e avanços cognitivos
através de atividades lúdicas como: brincadeira, jogos, músicas, artes, expressão corporal,
dentre outras que venham colaborar com sua
Muitas escolas que trabalham com crianças espontaneidade.
pequenas dão ênfase à alfabetização e conhecimento dos números, prevalecendo assim a
De acordo com Vygotsky (1991), a brincadeiideia de uma Educação Infantil voltada a alfa- ra é entendida como atividade social da crianbetizar e letrar, sendo que essas atividades são ça, cuja natureza e origem específica são elepouco significativas para as crianças da Edu- mentos essenciais para a construção de sua
cação Infantil, na medida que são utilizadas de personalidade e compreensão da realidade na
forma rotineira e sem a compreensão da impor- qual se insere.
tância da ludicidade, tendo, portanto, o intuito
de preparar o aluno para o Ensino FundamenEm Vygotsky (1984), o autor afirma que nos
tal (MANUAL DE NORMALIZAÇÃO, 1994).
os elementos fundamentais da brincadeira são:
a situação imaginária, a imitação e as regras.
Para este referencial, o brincar é uma neces- Segundo o autor, ao brincar a criança cria uma
sidade para a criança e muitas vezes nós, edu- situação imaginária na qual assume um papel,
cadores, não compreendemos a importância que pode ser, inicialmente, a imitação de um
dessa necessidade para o desenvolvimento in- adulto observado, ou um personagem do seu
fantil. O lúdico contribui sendo um meio, um ca- imaginário. Nesse movimento de recriação, ela
minho que todas as crianças participam cada traz consigo regras de comportamento que esqual mostrando suas experiências de vida, tão implícitas e são culturalmente constituídas.
seus conhecimentos e ainda desenvolvendo Num momento posterior, a criança se afasta da
a capacidade de viver em grupo, entre muitas imitação e passa a construir novas combinaoutras habilidades que podem ser construídas ções e, consequentemente, novas regras. Nesa partir da ludicidade como estratégia de ensi- te sentido, para Cerisara (1998), a brincadeira
no-aprendizagem.
assume o papel de uma atividade cultural.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (MEC, 1998) estabeleceu a brincadeira como um de seus princípios norteadores, que a define como um direito da criança
uma vez que garante seu desenvolvimento, sua
interação social, além de situá-la na cultura que
está inserida.

A experiência social é enfatizada por Vygotsky (1984), que afirma que esta exerce papel
dominante através do processo de imitação.
Para ele, quando a criança imita o adulto utilizando instrumentos e manipulando objetos, ela
está dominando o verdadeiro princípio envolvido numa atividade singular, socialmente construída.
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Para Vygotsky (1984), a brincadeira do faz
de conta é muito importante e tem desenvolvimento próprio, onde a criança transita entre as
situações imaginárias e reais. A essência da
brincadeira de faz de conta é a criação de uma
nova relação entre o significado e a percepção,
ou seja, entre o pensamento e o real.

Compactuando com essas ideias, citamos
Estácio (2005) ao reportasse sobre a importância da brincadeira para o desenvolvimento
humano: No brincar, afeto, motricidade, linguagem, percepção, representação, memória e
outras funções cognitivas estão profundamente interligadas. De tal forma, que brincar possibilita a realização dos desejos. A saída para
Neste contexto, podemos dizer que ao brin- os obstáculos impostos pelo mundo encontra
car de faz de conta, a criança representa pa- uma resolução por meio da família.
péis e relações do mundo adulto. Segundo
esse autor, a brincadeira de faz de conta cria
A brincadeira favorece o equilíbrio afetivo da
uma zona de desenvolvimento proximal, pois criança e também contribui para o processo de
no momento que a criança representa um ob- apropriação de signos sociais. Assim, o brincar
jeto por outro, ela passa a se relacionar com o é uma via de comunicação, na qual a criança
significado a ele atribuído, e não mais com ele expressa seu desejo de ser compreendida, em
em si.
uma área de segurança, respeito e acolhimento (ESTÁCIO, 2005, p. 88).

A brincadeira é de fundamental importância
para o desenvolvimento infantil na medida em que
a criança pode transformar e produzir novos significados. É possível observar que rompe com a
relação de subordinação ao objeto, atribuindo-lhe
um novo significado, o que expressa seu caráter
ativo, no curso de seu próprio desenvolvimento
(BRANCO; MACIEL; QUEIROZ, 2006).

Diante do exposto (2005), as brincadeiras
na Educação Infantil são essenciais para o desenvolvimento das crianças, pois são atividades primárias, as quais trazem benefícios nos
aspectos físicos, intelectual e social. Brincando, a criança desenvolve a identidade e a autonomia, assim como a capacidade de socialização, através da interação e experiências de
regras perante a sociedade.

Hoje sabemos que a criança não é um adulto
que ainda não cresceu. Ela tem características
próprias e para se tornar um adulto, ela precisa percorrer todas as etapas do seu desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional.
Seu primeiro apoio nesse desenvolvimento é
a família, posteriormente, esse grupo se amplia com os colegas de brincadeiras e a escola
Nesse sentido, Kishimoto (2010) nos diz (ESTÁCIO, 2005).
que para a criança o ato brincar é a atividade
principal do dia-a-dia uma vez que favorece o
Brincando a criança desenvolve potencialidapoder de tomada de decisões como também des: ela compara, analisa, nomeia, mede, aspossibilita a livre expressão dos sentimentos e socia, calcula, classifica, compõe, conceitua e
valores, levando ao autoconhecimento, o co- cria. O brinquedo e/ou a brincadeira traduzem
nhecimento dos outros e do mundo. Para este o mundo para a realidade infantil, possibilitanautor o brincar é uma ação livre, que surge a do a criança a desenvolver a sua inteligência,
qualquer hora, iniciada pela criança (KISHIMO- sua sensibilidade, habilidades e criatividade,
TO, 2010, p. 1).
além de possibilitar a socialização com outras
crianças e com os adultos (ESTÁCIO, 2005).
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É necessário dizer que a brincadeira acontece onde quer que a criança se encontre, independentemente do local. Basta um pequeno
estímulo para que sua imaginação a leve para
um mundo repleto de criatividade. A brincadeira, além de ser um divertimento, serve como
um suporte para a criança na fase escolar, no
seu desenvolvimento social, emocional, cognitivo e afetivo (ESTÁCIO, 2005).
O educador pode trabalhar brincadeiras ou
brinquedos, e para isso acontecer, é necessária a vivência, o sentido, a percepção. O professor precisa saber selecionar as situações
importantes dentro da sala de aula, percebendo sentindo de que forma ela irá auxiliar no
processo de aprendizagem e desenvolvimento
da criança. A escola não é mais o local onde
a criança vai apenas aprender códigos preestabelecidos. Contrariamente a isso, o processo de ensino deve dar-se de forma prazerosa,
considerando a subjetividade das crianças, e
entendendo o brincar como uma forma de conhecer o mundo (CNE, 1998).
De acordo com essas Diretrizes e Bases para
Educação Infantil exposta no Parecer CNE/
CEB 022/98 e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) publicado
em 1998, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei N° 9394/96)
consideram a criança um ser de direitos e o
brincar configura-se como um deles.
O RCNEI (Brasil, 1998) compreende, assim,
o brincar como fundamental para o desenvolvimento do ser humano, pois, através dele a
imaginação, socialização, imitação, atenção,
memória, regras e papéis sociais são estimulados. De acordo com o referencial:
A brincadeira favorece a autoestima das
crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, para a interiorização de
determinados modelos de adulto, no âmbito de
grupos sociais diversos. Essas significações
atribuídas aos brincar transformam-no em um
espaço singular de constituição infantil (BRASIL, 1998, p.27).

Podemos então afirmar que as brincadeiras
e os momentos de brincar devem ser atividades permanentes nas rotinas pedagógicas, ou
seja, elas devem acontecer com frequência
regular no cotidiano escolar. Nesse sentido,
Borba (2007, p.42) colabora conosco quando
ressalta que brincar como experiência cultural
e humana não é importante apenas no início
da infância e sim durante toda a vida, “portanto
deve ser garantida em todos os anos do ensino fundamental e etapas subsequentes da
nossa formação”, pois possibilita a construção
da identidade do sujeito enquanto ser social
pertencente a um grupo e como homem com
suas individualidades.
Ressaltamos ainda que os Referenciais Curriculares para Educação Infantil - RCNEI (1998)
apresentam como pilares dessa modalidade
as ações de educar, cuidar e brincar. Para a
proposta nacional, o brincar tem uma relação
direta com a formação da criança, devendo
perpassar toda a organização curricular dessa
modalidade de ensino.
O RCNEI nos diz também que a noção de
criança é construída historicamente, que ela
muda de acordo com o tempo histórico e as
diferentes culturas. A criança é marcada pelo
meio social e também a marca. E, além disso,
ela tem a compreensão do que está ocorrendo
a sua volta, percebendo as relações contraditórias que ocorrem ao seu redor e as transferem
em suas brincadeiras, demonstrando sua condição de vida, seus desejos, anseios, medos,
alegrias, enfim, seus sentimentos.
Desse modo, de acordo com este Referencial,
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, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos
da realidade social e cultural. Neste processo,
a educação poderá auxiliar o desenvolvimento
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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, 1998, p. 23).

Apoiar financeiramente os municípios e o
Distrito Federal na aquisição de brinquedos
e materiais pedagógicos para a Educação Infantil (0 a 6 anos); Apoiar financeiramente os
municípios e o DF na aquisição de equipamentos, mobiliário, brinquedos e livros de literatura
Entendendo que a brincadeira é a linguagem infantil, com prioridade para os que construíram, reformaram e ampliaram as instituições de
da criança, e que através dela as crianças reEducação Infantil (BRASIL, 2006, p. 25).
criam e repassam aquilo que vivem, podemos
dizer que toda brincadeira é uma imitação
Sabemos que esses espaços ainda não são
transformada, no plano das emoções e das realidades na maioria das escolas públicas, em
ideias, de uma realidade anteriormente viven- especial. As políticas nesse setor são recenciada (BRASIL, 1998, p. 24).
tes, pouco menos de duas décadas, contudo
acreditamos ser possível utilizar a brincadeira
Além disso, a brincadeira proporciona que a como atividade principal para a aprendizagem.
criança aumente sua autoestima por fazer com Para tanto é necessário pensar a criança como
que a aquisição de conhecimento se dê de for- um ser capaz de produzir conhecimentos, desma criativa. Sobre isso, em seus objetivos a Po- construído a ideia de brincadeira como passalítica Nacional de Educação Infantil (2006) nos tempo, ou descanso para os educadores.
traz a seguinte contribuição: “fortalecer parcePara Kishimoto (2010, p. 1) a criança não
rias para assegurar, nas instituições competentes, o atendimento integral à criança, conside- nasce sabendo brincar, ela precisa aprender,
por meio das interações com outras crianças e
rando seus aspectos físico, afetivo, cognitivo/
com adultos. É na interação com os professolinguístico, sociocultural, bem como as dimenres e colegas que a criança irá aprender novas
sões lúdicas, artística e imaginária” (BRASIL, brincadeiras e suas regras.
2006, p. 20).
Os RCNEI (BRASIL, 1998) também apontam
a importância de garantir espaços lúdicos e da
importância destes na formação das crianças
na Educação Infantil. Como supracitado, a Política Nacional de Educação Infantil 2006) apresenta outras contribuições em relação a esta
temática, como a expressão livre, a importância do brinquedo, e também o compromisso
do Estado em financiar na aquisição dos brinquedos nas instituições de Educação Infantil,
sempre relacionado a sua infraestrutura, o que
pode ser confirmado nas seguintes citações:
[...] Ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da Educação
Infantil, incluindo o repouso, a expressão livre,
o movimento e o brinquedo [...] (BRASIL, 2006,
p. 22).

Segundo Wajskop (1995, p. 67) a brincadeira
é uma situação privilegiada para aprendizagem
infantil. Devido à interação entre os pares e em
uma situação imaginária, a criança passa a ter
poder de decisão, assumindo papéis a serem
representados bem como atribui significados
diferentes aos objetos transformados em brincadeiras.
Para a autora supracitada a brincadeira pode
se configurar como espaço de diagnóstico
acerca dos interesses e necessidades das
crianças, transformando-se em espaços de experimentação e estabilização de conhecimentos e afetos. Nesse sentido Wajskop (1995,
p. 68) afirma que o profissional atento, poderá interferir na ampliação de possibilidades de
usos dos materiais e dos espaços ofertados as
crianças. Quando pensamos nas brincadeiras
como atividades de aprendizagem, compreendemos então que estas devem estar atrelada a
própria ação metodológica dos educadores ou
educadoras infantis.
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Desde a acolhida, na roda de conversa inicial, com as músicas infantis, nos momentos
de jogos e brincadeiras cantadas, na hora do
parque ou brinquedoteca, o sentido lúdico que
propõe a brincadeira deve permear as ações
educativas.

OS JOGOS ESCOLARES PARA A
APRENDIZAGEM
A escola deve fazer uma observação da
criança e de seus comportamentos, pois muitas vezes é nas brincadeiras que estão explícitas muitos de seus desejos e vontades. Conforme Vygotsky (1999, p.312):

Basta olhar para uma criança que brinca e
se perceberá que nela há muitas possibilidades
de vida do que aquelas que se realizam [...] a
criança brinca de soldado, bandido ou cavalo,
isso ocorre porque nela estão explícitos o bandido, o cavalo e o soldado. São por meio do
brincar, que se deve observar os sentimentos
das crianças, suas vontades que na maioria das
vezes estão dentro de suas brincadeiras e não
damos conta. É papel da escola também fazer
essa observação, pois é nesse espaço que ela
constrói várias relações sociais, que terminam
influenciando-as em suas escolhas posteriores
(VYGOTSKY, 1999, p.312).

A definição do jogo não é uma tarefa fácil,
levando-se em consideração os diferentes conceitos que cada um tem a respeito do jogo. O
que pode ser entendido como uma definição
de jogo para um indivíduo, pode não significar o mesmo para outro. Nesse sentido, afirma
Kishimoto (2008, p.15):

a variedade de fenômenos considerados como jogo
mostra a complexidade da tarefa de defini-lo. a dificuldade aumenta quando se percebe que um mesmo
comportamento pode ser visto como jogo ou não jogo.
[...] uma mesma conduta pode ser jogo ou não jogo
em diferentes culturas, dependendo do significado a
ela atribuído. por tais razões fica difícil elaborar uma
definição de jogo que engloba a multiplicidade de suas
manifestações concretas. todos os jogos possuem peculiaridades que os aproximam ou distanciam (KISHIMOTO, 2008, p.15).

O que torna mais complexa a definição de
jogo é que entre os materiais lúdicos utilizados,
alguns são usualmente chamados de jogo, outros, de brinquedo. Kishimoto (2008, p.17),
afirma que “no Brasil, termos como: jogo, brinquedo e brincadeira, ainda são empregados de
forma indistinta, demonstrando um nível baixo
de conceituação deste campo”.
Mesmo com tamanha dificuldade para defini-lo, o jogo é considerado parte essencial no
processo de aprendizagem, pois ele favorece o
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral ajudando na construção do conhecimento.
Através dos jogos e brincadeiras, o educando
encontra apoio para superar suas dificuldades
de aprendizagem, melhorando o seu relacionamento com o mundo (KISHIMOTO, 2008,
p.17).
Para compreender o significado de jogo, alguns pesquisadores apontam três níveis de diferenciação, onde o jogo pode ser visto como:
o resultado de um sistema linguístico, que funciona dentro de um contexto social, um sistema de regras e um objeto. No que se refere ao
sistema linguístico, dentro do contexto social,
o sentido do jogo depende da linguagem de
cada contexto social. O jogo como um sistema
de regras, permite identificar em qualquer jogo,
uma estrutura sequencial que especifica sua
modalidade, como afirma Kishimoto (2008, p.
17): “Tais estruturas sequenciais de regras permitem diferenciar cada jogo, permitindo superposição com a situação lúdica, ou seja, quando alguém joga, está executando as regras do
jogo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma
atividade lúdica”.
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E o jogo como objeto, refere-se na utilização
de objetos para o desenvolvimento de uma
brincadeira. Contudo, esses três aspectos nos
permitem compreender um pouco mais sobre
o jogo, diferindo-se das brincadeiras e dos
brinquedos, no entanto sempre fazendo uma
inter-relação com os mesmos.
Outro termo indispensável para a compreensão e para o processo de aprendizagem é o
brinquedo, que difere do jogo, pois supõe uma
relação íntima com a criança, já que não possui regras para organizar sua utilização, o brinquedo permite várias formas de brincadeiras e
mexe com o imaginário da criança, conforme
Kishimoto (2008, p. 19):

A brincadeira constitui-se, em um sistema que
integra a vida social das crianças. Caracteriza-se por ser transmitida de forma expressiva, de
uma geração a outra,ou aprendida nos grupos
infantis, na rua, nos parques, escolas, festas,
etc., e incorporada pelas crianças de forma espontânea, variando as regras de uma cultura a
outRA [...], (FRIEDMANN ,1992, P. 26).

O brinquedo propõe um mundo imaginário da criança
e do adulto, criador do objeto lúdico. No caso da criança e do adulto, o imaginário varia conforme a idade:
pré-escolar de 3 anos, está carregada de animismo;
5 a 6 anos, integra predominantemente elementos da
realidade (KISHIMOTO, 2008, p. 19).

Conforme o autor, as brincadeiras, fazem
parte do patrimônio lúdico-cultural traduzindo
valores, costumes, formas de pensamentos e
ensinamentos. Assim, compreendemos que o
jogo, o brinquedo e a brincadeira são importantes na Educação Infantil, porque contribuem
de forma significativa na aprendizagem das
crianças por fazerem parte do patrimônio cultural, por ser transmitido de geração a geração e
Os brinquedos são ferramentas e parceiros por fazer a criança aprender de forma criativa
que desafiam as crianças, possibilitando des- e divertida.
cobertas e a compreensão de que o mundo
está cheio de possibilidades e oportunidades
para a extensão da criatividade. No que se refere ao brincar, é sem dúvida uma forma pela
qual os indivíduos, exploram uma variedade de
experiências, em diferentes situações. A brincadeira é o meio pelo qual a criança se desenvolve e pode desvendar suas aprendizagens.
Para Friedmann (1992, p. 26):

Kishimoto (2008) afirma que o brinquedo
não pode ser reduzido à pluralidade dos sentidos do jogo, pois conota a criança e tem uma
dimensão material, cultural e técnica. Os jogos
e brincadeiras humanizam as crianças, e possibilitam-lhes, ao seu modo e ao seu tempo,
compreender e realizar a sua natureza humana.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na perspectiva sócio-histórica de construção do sujeito, os estudos Vygotskyanos, em especial, demonstraram que as crianças interagem, através das brincadeiras desde cedo, a depender
do grupo sociocultural no qual se encontram inseridas.
No desenvolver desse trabalho, nos ficou explícito que o (a) educador (a) que trabalha com a
Educação Infantil deve planejar suas atividades tendo como eixo central as brincadeiras, assim
como os jogos, de forma que atenda às necessidades das crianças, respeitando sua faixa etária.
O (a) mesmo (a) deve intervir orientar e valorizar as ideias das crianças, motivando-as no seu
processo de aprendizagem. Assim valorizando o trabalho com as brincadeiras os professores
terão uma ferramenta indispensável para seu cotidiano.
O primeiro passo para um fazer pedagógico pautado no lúdico e o uso das brincadeiras, consideramos ser essencial o resgate da infância dos próprios educadores, através de suas memórias e vivências. É um momento de humanizar as relações, de resgatar o sentimento e lembrar
como eles eram e o que sentiam quando viviam o momento que as crianças, seus alunos, estão
vivendo agora. Todo mundo foi criança e teve essa vivência.
Para tanto, o processo de formação continuada e em serviço no espaço escolar é essencial
se temos a intenção de aproximar os alunos da escola e mantê-los motivado neste ambiente.
Outro, diz respeito ao uso de recursos que diversifiquem a prática pedagógica, buscando tornar
o espaço da sala de aula aconchegante, divertido, descontraído, propiciando o aprender dentro
de uma visão lúdica, criando um vínculo de aproximação/união entre o professor e o aluno.
Acreditamos que a implantação de um trabalho pedagógico voltado para o lúdico pode render
bons resultados, uma vez que quando brincam as crianças desenvolvem habilidades e aprendem
a respeitar regras e a vez do outro. Nas brincadeiras as crianças inventam, criam e a imaginação
infantil flui, e, é na imitação do adulto que as crianças vão aprendendo valores e princípios, como
também vão, intrinsecamente, adquirindo habilidades e valores para o exercício da cidadania.
O bom uso de atividades lúdicas na educação infantil contribui para que os alunos possam obter melhores resultados em seu desempenho. Porém, somente atividades lúdicas não resolvem o
complexo processo educativo, elas podem auxiliar em favor de promover mudanças, buscando,
por parte dos pedagogos interessados, promover mudanças e melhores resultados.
Tais ações partem de uma formação consistente por parte do educador, onde a busca pelo
conhecimento através da pesquisa e da formação continuada. Não basta levar o jogo para sala
de aula, sem ter conhecimentos prévios sobre como aplicá-lo devidamente, ou seja, com seu devido planejamento voltado para a realidade do alunado, objetivos propostos, critérios avaliativos
pós, durante a após a atividade.
Só assim, a atividade lúdica poderá trazer resultados positivos tanto para o professor, quanto
para os demais profissionais da instituição. Deste modo, acredita-se que a utilização do lúdico
possa vir a melhorar a forma de: ensinar e aprender. Assim, o jogo, compreendido sob a ótica do brinquedo e da criatividade, deverá encontrar
maior espaço para ser entendido como importante instrumento de alfabetização, na medida em que os professores compreenderem melhor
toda sua capacidade potencial de contribuir para com o desenvolvimento da criança.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E A PRIMEIRA
INFÂNCIA
RESUMO: O presente trabalho tem a intenção de ressaltar a importância da Educação Infantil,
destacando sua necessidade primordial na formação integral da criança da primeira infância.
Abordando uma visão histórico-cultural e a partir também, de uma perspectiva qualitativa de
pesquisa, buscamos elucidar a importância do surgimento da Educação Infantil no Brasil, sua
influência no desenvolvimento das crianças da primeira infância, além de destacar o papel do
professor, a necessidade de sua formação continuada e a garantia de educação de qualidade
para todos assegurada por lei. Destacamos também, a importância da Educação Infantil para
o desenvolvimento integral do indivíduo, desde o início do desenvolvimento psicológico infantil e suas características peculiares, passando também pelos desenvolvimentos: afetivo,
visual, tátil, auditivo e motor, bem como a necessidade da compreensão da atividade objetal
manipulatória e das brincadeiras e dos jogos , assim como nos colocamos diante da necessidade de compreendermos o momento do surgimento e da implantação da Educação Infantil,
juntamente com a criação de uma organização legal no nosso país e, através do resultado
da pesquisa bibliográfica, pudemos compreender melhor sua relevância, sua trajetória bem
como a da formação adequada e continuada de profissionais realmente capacitados e comprometidos com o atendimento das necessidades das crianças, com a busca da qualidade da
educação e com a oferta do ensino infantil em instituições públicas adequadas com vagas
para todos. Concluindo assim, que a Educação Infantil, é algo recente no tocante à educação
no país, pois foi somente após a década de 80 que o atendimento às crianças em creches e
pré-escolas teve definitivamente um crescimento expressivo.
Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Desenvolvimento Integral; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

m nossa pesquisa, destacamos a Educação Infantil como etapa de extrema importância
para o desenvolvimento das habilidades que possibilitam a compreensão e interiorização do mundo pela criança. A abordagem qualitativa de pesquisa possibilitou a interpretação dos dados coletados, permitindo um estudo profundo da realidade na área educacional.
A partir desta perspectiva, o trabalho se deu inicialmente com a observação, após a intervenção
e, por fim pela análise dos dados.
O presente artigo mostra a importância das atividades operacionais na Educação Infantil, importantíssimas para o desenvolvimento da criança, em seus primeiros anos, com apoio em uma
perspectiva histórico cultural do desenvolvimento, no qual o professor possui um papel indispensável na formação das crianças. A sociedade necessita compreender a grande contribuição
que a educação infantil aporta no desenvolvimento físico, mental, social das crianças. Abordamos o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEIs) que esclarece que as
crianças, são capazes de construir múltiplas habilidades e competências durante o processo de
investigação daquilo que desejam conhecer. Os objetivos traçados para esse estudo nos levam
a compreender melhor a importância, cada vez maior da educação infantil para que o desenvolvimento das crianças da primeira infância em seus aspectos físicos, mental e psicossocial.
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A IMPORTÂNCIA DO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
A criança aprende e depois se desenvolve.
O desenvolvimento infantil é a interação com o
meio, ocasionado pela aprendizagem de tudo
que o ser humano construiu socialmente. Na
Educação Infantil, além de transmitir o conhecimento, o processo deve se dar de forma organizada, pensada, refletida, discutida, planejada
com intencionalidade e finalidade.
O período dos 0 aos 5 anos é a base para
todo o desenvolvimento posterior. Portanto, a
criança deve se envolver, interagir e agir com o
meio, com o outro e com si mesma para apreender o mundo que a cerca:
Advogam o princípio segundo o qual a escola, independentemente da faixa etária que atenda, cumpra a
função de transmitir 294 conhecimentos, isto é, de ensinar como lócus privilegiado de socialização para além
das esferas cotidianas e dos limites inerentes à cultura
do senso comum (MARTINS, 2009, p.94).

A educação Infantil deve cuidar, não mas
pode se isentar de educar, devendo existir um
equilíbrio para que as crianças possam aprender e desenvolver todas as suas habilidades e/
ou potencialidades da forma mais integral possível.
A teoria histórico cultural, segundo Abrantes
(2012), pode ser dividida:
- Primeira Infância (0 a 3 anos),
- Infância (3 a 10 anos),
- Adolescência (10 a 17 anos) e períodos,
- Primeiro Ano (0 a 1 ano),
- Primeira Infância (1 a 3 anos),
- Idade Pré-Escolar (3 a 6 anos) - (ABRANTES, 2012).
A transição se dá por meio de atividades
com comunicação emocional direta, atividade
objetal manipulatória, jogo de papéis, atividade
de estudo, comunicação íntima pessoal e atividade profissional estudo. O momento que a
criança desenvolverá características, habilidades e aptidões é a Primeira infância e/ou Atividade Objetal Manipulatória entendido como essencial para a criança. São fundamentais para
o desenvolvimento da criança persistindo ao
longo de toda sua vida adulta:

Este período se constitui como [...] a base para as
aprendizagens humanas está na primeira infância. Entre o primeiro e o terceiro ano de idade a qualidade
de vida de uma criança tem muita influência em seu
desenvolvimento futuro e ainda pode ser determinante
em relação às contribuições que, quando adulta, oferecerá à sociedade. Caso esta fase ainda inclui suporte
para os demais desenvolvimentos, como habilidades
motoras, adaptativas, crescimento cognitivo, aspectos
sócio emocionais e desenvolvimento da linguagem, as
relações sociais e a vida escolar da criança serão bem-sucedidas e fortalecidas (PICCININ, 2012, p. 38).

O DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO
INFANTIL E SUAS CARACTERÍSTICAS
Ao andar sozinha a criança começa, então, a
aperfeiçoar o grau de dificuldade de caminhar,
pisando em algum objeto, andando para trás,
subindo um degrau, constituindo desafios para
atingir estímulos dificultosos. A capacidade de
caminhar sem o auxílio de um adulto, é para a
criança uma nova visão do mundo exterior, uma
vez que era “limitada” pelos pais. Passando então, a perceber os obstáculos em seu trajeto
e buscando formas de evitá-los. O caminhar
confere autonomia à criança (SANTOS, 1999).

DESENVOLVIMENTOS AFETIVO,
VISUAL, TÁTIL, AUDITIVO E MOTOR
Devido à relação de dependência estabelecida com os pais, na primeira infância, as proibições e os limites acabam gerando uma reação
opositiva, pois a criança não entende e não
aceita, o que produz uma dualidade de amor e
ódio. Segundo Santos (1999):
[...] a criança deve desenvolver o autoconceito, pois
já se vê separada das pessoas e, já entende que o
adulto “vai e volta”, que os objetos vão continuar no
mesmo lugar, ainda que ela não os veja, é necessário
ver a si mesmo como algo contínuo no tempo e espaço.
Torna-se mais independente e autoconfiante, porém é
egocêntrica, o adulto deve ensinar a criança a “perceber” a outra. Sem medo, a criança descobre o mundo
pela visão, tato e a audição. Esses sentidos possibilitam
a criança a perceber as coisas (tamanho, forma e cor)
diferentes texturas, agradáveis ou não (SANTOS,1999,
p.61).

669

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

ATIVIDADE OBJETAL
MANIPULATÓRIA

As ações mais importantes que a criança assimila na primeira infância são as correlativas e
as instrumentais. Sendo as correlativas aquelas
nas quais se estabelece uma relação comum
entre determinados objetos, fazendo-as recíprocas espacialmente falando, o que faz a criança levar em consideração as propriedades dos
objetos, conferindo-lhe respeito a estas propriedades, dando sentido à atividade desenvolvida
através do objeto (SANTOS,1999).

A partir deste momento, a criança entra na
fase de descoberta do mundo, por isso, o vínculo com o adulto/professor deixa de ser dominante, pois agora a criança começa a exploração do ambiente, buscando o conhecimento
do nome dos objetos, suas funções e tudo que
pode fazer com eles. Neste momento, o professor apresentará brinquedos, objetos ou qualquer outra coisa palpável e visível para tentar
Estas ações são presentes na primeira infâninserir a criança no contexto de mundo (SAN- cia, o que não ocorre com a devida “consciTOS,1999).
ência” no primeiro ano de vida, antes de completar um ano. Tais ações são reguladas pelo
Diferente dos primeiros anos de vida, ao chegar a primeira infância, a criança começa a resultado alcançado, só é atingido pela colaboreavaliar a utilização dos objetos, que deixam ração e intervenção dos adultos que sinalizam
de ser coisas e passam a ter função social. A os erros, norteiam, a fim de atingir o resultado
passagem para a atividade objetal é feita na correto. Já as ações instrumentais são aquelas
primeira infância. O adulto assume então, o pa- que se utilizam de instrumentos e /ou ferramenpel de colaborar nesse processo de reconhe- tas para agir sobre outro objeto. Ainda destacimento das coisas, portanto, por exemplo, no cando a colaboração do adulto na apropriação
caso de uma colher, a criança não descobrirá desses objetos, a ideia é de que o adulto ofesua função, até que um adulto lhe mostre para reça meios, instrumentos, que colaborem para
que serve (SANTOS,1999).
que a criança se aproprie e assimile o uso do
objeto, como por exemplo, a colher, nela está
Assim sendo, é na fase da primeira infância presente o traço que a caracteriza como ferraque se constrói a transição para a atividade ob- menta, torna-se um instrumento para que ocorjetal, atividade principal do período, na qual o
ra a alimentação e, que se faz, portanto, uma
adulto assume o papel de colaborar nesse pro“intermediadora” entre a mão da criança e o
cesso, pois a exemplo de uma colher, a criança
poderá batê-la, jogá-la ao chão e, mesmo as- alimento. Deste modo, ocorre a sujeição, a resim, não descobrir sua função, a menos que o conversão dos movimentos da mão da criança
adulto intervenha e lhe demonstre. A assimila- à forma do instrumento (PICCININ, 2012).
ção da criança pelos objetos em relação à sua
APARECIMENTO DE NOVOS TIPOS DE
função ou significado permanente, difere dos
animais, como por exemplo, do macaco que
ATIVIDADES NA PRIMEIRA INFÂNCIA
ao sentir sede, irá beber água na xícara, em
um balde, no chão, não se atentando ao fato
Ao término da primeira infância, novas ativide que a xícara é utilizada somente para beber dades surgem, sendo elas o jogo e as formas
alguma coisa e que o macaco vai sempre utili- produtivas de ação. No jogo é importante deszá-la para várias coisas quando estiver vazia. A tacar que as crianças reproduzem o conteúdo
criança, portanto, assimila o significado permadeste a partir de sua percepção do contato
nente dos objetos, no entanto sem garantia de
com o adulto. Primitivamente não havia sepaque deixará de dar-lhe outras funções, mas a
importância está mesmo na questão de saber ração entre jogo e trabalho, a criança assimie conhecer a verdadeira função principal do lar na prática a forma de obter seu sustento
objeto, independentemente de seu uso “inade- (PRIOLLI, 2008).
quado” (SANTOS,1999).
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Como necessidade social com o passar do
DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO
tempo, as formas de produção e instrumentos
E DAS NOÇÕES SOBRE AS
de trabalho deixaram de estar ao alcance da
PROPRIEDADES DOS OBJETOS
criança, passando a ser construídas para a
mesma, ferramentas em tamanho reduzido, dePara Piccinin, (2012) criança adquire ações
monstrando uma sociedade preocupada com
uma infância preparada para inseri-la no traba- visuais por meio da manipulação dos objetos
lho (PRIOLLI, 2008).
ao determinar suas propriedades. A partir da
comparação das propriedades dos objetos é
Ressalta-se, então, o surgimento dos jogos/
possível passar à sua correlação visual, transexercícios, sob a mediação dos adultos, logo
surgindo o brinquedo figurativo, momento em formando-as em modelo para determinar a
que ocorre a separação da criança com as função de outros objetos, elaborando um novo
relações sociais, e que por sua vez, faz sur- tipo de concepção.
gir o jogo dramático, no qual a criança passa
a reproduzir os traços da sociedade adulta e
É particularmente neste momento, que a
suas relações, e a criança satisfaz assim, sua criança passa a desenvolver características,
necessidade de estar inserida no “mundo adulhabilidades e aptidões. Essas transformações
to”, por meio dos brinquedos. Os jogos iniciais
a princípio, representam atitudes das crianças quantitativas e qualitativas são consideradas
sob suas perspectivas dos adultos, de sorte fundamentais no processo de desenvolvimenque não reproduzem vivências reais, apenas, to da criança, haja vista que estarão presentes
imitam os adultos, tal como eles fazem com por toda a vida. Este período pode ser resumiuma criança, somente mais tarde, surgirão os do como:
jogos com recriações do real (PRIOLLI, 2008).
E assim, a criança vai elaborando, na assimilação das ações praticadas, utilizando-se
de vários tipos de objetos, substituindo outros
que não possui, ainda não dando nome lúdico,
após isto, nomeia os objetos de acordo com o
papel que desempenham no jogo, compreendendo seu significado dentro do jogo e gradativamente, constrói as premissas para o jogo
com papéis (PRIOLLI, 2008).
Este desenvolvimento antecede a atividade
representativa, que ocorrerá por meio do desenho, caracterizado desde a garatuja com marcas, traços desordenados, linhas retas, curvas
sem representação que constituem uma prévia para a imagem, composta por duas fases:
a primeira do reconhecimento do objeto em
combinação casual de traços e a segunda, intencionalmente a criança é capaz de reconhecer aquilo que desenhou. Importante salientar
que esta atividade representativa só aparecerá
quando a criança for capaz de verbalizar aquilo que deseja desenhar. Portanto, é de suma
importância aprender a desenhar, não apenas
para evoluir, mas porque é no momento da prática, que se absorve influências que servirão
como subsídios para as imagens gráficas traçadas (PRIOLLI, 2008)

[...] a base para as aprendizagens humanas está na primeira infância. Entre o primeiro e o terceiro ano de idade a qualidade de
vida de uma criança tem muita influência em
seu desenvolvimento futuro e ainda pode ser
determinante em relação às contribuições
que, quando adulta, oferecerá à sociedade.
Caso esta fase ainda inclui suporte para os
demais desenvolvimentos, como habilidades
motoras, adaptativas, crescimento cognitivo,
aspectos sócio emocionais e desenvolvimento da linguagem, as relações sociais e
a vida escolar da criança serão bem-sucedidas e fortalecidas (PICCININ, 2012, p. 38).
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A MUSICALIDADE NA PRIMEIRA
INFÂNCIA
Na Primeira Infância, a música por exemplo,
é uma forma de desenvolver as percepções de
ritmo, harmonia, memória, fala, bem como o
despertar de várias outras habilidades:
Considerada em todos os seus processos ativos (a
audição, o canto, a dança, a percussão corporal e instrumental, a criação melódica) a música globaliza naturalmente os diversos aspectos a serem ativados no
desenvolvimento da criança: cognitivo/ linguístico, psicomotor, afetivo/ social (FERREIRA, 2002, p. 13).

A BRINCADEIRA E O JOGO DE PAPÉIS
É por meio da brincadeira que a criança realiza a maioria das descobertas. Brincar é a forma
de conhecer o mundo que acerca, aprender e
se desenvolver, na escola, na rua e em todos
os ambientes. O brinquedo tem papel de destaque no desenvolvimento cultural da criança,
pois é no brincar que a criança se comporta,
fora do habitual, vivenciando desafios, reconstruindo as relações sociais, enquanto também
atua com os objetos, estimulando, motivando,
mas orientada por um adulto, no caso pelo professor, que além de mediar a brincadeira, deve
também participar (ELKONIN, 1998).

É fundamental, que a questão musical seja
trabalhada criança, para que a criança descubra o mundo por meio de todos seus sentidos, além de ser um instrumento que auxilia na
aprendizagem e no desenvolvimento em geral
(PICCININ, 2012).

Portanto, “o brincar é uma atividade social,
humana que supõe contextos sociais e culturais” (ELKONIN, 1998). Por ser estimulador
e motivador, faz com que a criança venha a
realizar determinada ação e para as crianças
pequenas, as aprendizagens ocorrem a partir
de experiências concretas. Ao participar do
A IMPORTÂNCIA DO ESTÍMULO À
processo de apropriação, a criança explora um
LEITURA
objeto, e após ver um adulto utilizando-o, passa
Na primeira infância, os desenhos, os livros, então, a utilizá-lo de acordo com sua função
os escritos, são de grande valia para apresen- social, como uma colher ou um pente:
tar o mundo à criança, e para também conheO fato desenvolvimental importante é que estimular
cer, uma das mais importantes formas de coas mentes infantis, através de atividades não regularmunicação, a língua escrita.
mente oferecidas em casa, reforça sua capacidade cogSegundo Priolli (2008), porque é tão importante o estímulo à leitura:
1º Para a formação de bons leitores, é fundamental
que as crianças com até 3 anos de idade apreciem e
valorizem a escuta e a leitura de histórias desde pequenas;
2º A criança cria o hábito de escutar histórias, valorizando o livro como fonte de conhecimento e entretenimento;
3º A escuta de histórias na escola oportuniza momentos prazerosos em grupo, enriquece o imaginário, amplia o vocabulário, além de familiarizar a criança com a
leitura, uma prática valorizada pela sociedade (PRIOLLI,
2008).

nitiva de lidar com as tarefas cada vez mais difíceis com
as quais elas vão se deparar nas décadas futuras. Deste modo, podemos entender a brincadeira na escola
como um modo de desenvolver capacidades psíquicas
mais avançadas e, a brincadeira em casa como um reforço das capacidades já desenvolvidas pelas crianças.
Porém, todas são formas de brincar são de extrema
importância para a criança (SAVA 1975, p. 14 apud
MOYLES, 2002, p.).

É a partir deste ponto que a criança começa
a brincar de “faz de conta” para interagir com
o mundo, por meio das relações sociais e humanas. A imitação, levam-na a compreender o
mundo exterior.
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A IMPORTÂNCIA DA
REORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA
O SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL

O PNE, lei n. 12.796 de 04 de abril de 2013,
alterou alguns artigos da LDB n. 9394/96, sendo que após a regulamentação das legislações
vigentes (CF/1988, ECA/1990, LDBEN/1996,
PNE/2001, PNE 2011/2020, Lei 11.274/06,
e a mais atual, a Lei n. 12.796), houve modificações importantes, no que diz respeito ao
reconhecimento da criança como sujeito de direitos, assegurando seu direito à educação em
instituições públicas de qualidade com profissionais devidamente qualificados e preparados
para atender as especificidades das crianças
nesta faixa etária.

O Brasil inaugurou a primeira creche em
1899, exclusivamente para os filhos dos operários. As crianças de famílias abastadas eram
educadas em “Jardins da Infância”, evidenciando que no primeiro caso, era assistência e no
segundo, havia o intuito de educar. Somente
depois da década de 80 que o atendimento
à criança em creches e pré-escolas teve um
crescimento significativo, devido à reorganização social natural e à chegada das mulheres
Portanto, a Educação Infantil que compreao mercado de trabalho, e até então, as crian- ende o atendimento de crianças entre 0 e 5
ças não eram vistas como “sujeito de direitos” anos de idade, deve ser pautada na ludicida(BRASIL, 2004):
de e nas interações para o desenvolvimento
de suas potencialidades, para a realização de
Em 1988 a Educação Infantil passou a ser reconhecida formalmente na Constituição, ao determinar em descobertas sobre si e seus pares e sobre
seu artigo 208, inciso IV que “o dever do Estado com o meio que lhes rodeia. Assegurado por lei,
a educação será efetivado mediante a garantia de [...] a Educação Infantil é direito de toda criança
atendimento em Creche e Pré-escola às crianças de 0 e que precisa ser tratado como prioridade na
a 6 anos de idade” (BRASIL, 2004, p.122).
elaboração de políticas públicas que permitam
a qualificação de creches e pré-escolas e proAVANÇOS LEGISLATIVOS
fissionais para atender a demanda de crianças
que ainda estão fora das escolas. Segundo o
Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em
PNE/2011/2020 na lei Nº 12.796 no Art. 62:
1996, foi que a Educação Infantil passou a ser
reconhecida como a primeira etapa da educação básica no Brasil. Os municípios passaram
então, a ter obrigação com a demanda para
atender as crianças, além do compromisso
com o seu desenvolvimento integral, complementando a ação da família e da comunidade.
A educação é uma responsabilidade compartilhada
[...] entre Estado e pais, uma vez que ambos são promotores ou representantes dos interesses ou dos direitos dos filhos e dos cidadãos, na medida em que são
responsáveis diretos pela prestação ou concretização
destes direitos (HERMIDA, 2009, p. 46).

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 educação infantil e
nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal ( PNE/2011/2020).

Com a instituição do Plano Nacional da Educação PNE (2011 – 2020) ficou determinado
que a Educação Infantil passa a ser um direito
da criança de 0 a 5 anos, uma vez que, a partir
dos 6 anos de idade seu ingresso passa a ser
obrigatório no primeiro ano do ensino fundamental, que passa a ter duração de nove anos.
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A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
DEPENDE DA QUALIFICAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
Uma Educação Infantil de qualidade demanda profissionais qualificados, recursos pedagógicos, infraestrutura adequada, garantindo assim aprendizagem significativa às crianças. No
entanto, até então, ainda não é a realidade de
todas as escolas de Educação Infantil.
Os professores da Educação Infantil devem
ter a competência para oferecer às crianças,
oportunidades múltiplas de aprendizagem,
planejando e organizando novas situações de
aprendizagens e para isso, precisam também
ter assegurado por lei, formação continuada
de atualização de qualidade para que possam
atender a todas as necessidades das crianças
(BRASIL, 1998):
As novas funções para Educação Infantil devem [...]
considerar as crianças nos seus contextos sociais, ambientais, culturais e mais concretamente, nas interações
e práticas sociais que lhes fornecem elementos relacionados às mais diversas linguagens e ao contato com
os mais variados conhecimentos para a construção de
uma identidade autônoma. Referencial Curricular da
Educação Infantil (RCNEI), (BRASIL, 1998, v. 1, p. 23).

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI) as habilidades que devem ser desenvolvidas:

•

Observar e explorar o ambiente com atitude de
curiosidade, percebendo-se cada vez mais como
integrante, dependente e agente transformador
do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;

•

Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;

•

Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades
e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais
sua capacidade expressiva;

•

Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade
(BRASIL, 1998, v. 1, p. 63).

O Referencial deverá servir de base para
discussões entre todos os profissionais na
elaboração de projetos, tendo em vista a necessidade de garantir uma educação de qualidade, promotora do desenvolvimento integral
das crianças, visando contribuir para torná-las
cidadãos conscientes, críticos, preocupados
em modificar para melhor suas comunidades.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Metodologicamente, desenvolvemos uma
pesquisa bibliográfica, contando com os apor• Desenvolver uma imagem positiva de si, de ma- tes teóricos de Elkonin (1998); Vygotsky (1998)
neira independente, com confiança em suas ca- e Martins (2009) que abordam as temáticas
pacidades e com percepção de suas limitações; sobre o assunto em questão discutido neste
• Descobrir e conhecer progressivamente seu pró- artigo.
prio corpo, suas potencialidades e seus limites,
desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado
com a própria saúde e bem-estar;

Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, leis e outros que discutem
e apresentam reflexões e sugestões que po• Estabelecer vínculos afetivos e de troca com
adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima dem contribuir para uma maior compreensão
e ampliando gradativamente suas possibilidades da temática apresentada neste artigo.
de comunicação e interação social;
•

Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações
sociais, aprendendo aos poucos a articular seus
interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes
de ajuda e colaboração;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos que o aprendizado e o desenvolvimento são processos profundamente sociais.
O indivíduo se faz humano apropriando-se da humanidade produzida historicamente, sendo os
atos intelectuais decorrentes de práticas sociais. A aprendizagem escolar, tem valor significativo,
contudo uma aprendizagem indireta, também se constitui fundamental para o desenvolvimento
infantil.
Concluímos então que a aprendizagem escolar, a Primeira Infância e a Atividade Objetal Manipulatória, são de extrema importância para a aprendizagem e desenvolvimento. A criança começa a desenvolver o psíquico de maneira organizada, pois por meio da fala consegue começar
a entender o mundo e a se relacionar melhor com o mesmo, além de iniciar a constituição do
pensamento.
O professor é determinante na formação da criança, pois é por meio da sua mediação, que a
criança adquirirá os conhecimentos construídos socialmente. A Educação Infantil nem sempre
foi aceita como prioridade no nosso país, só ganhando espaço com o passar do tempo, com a
modificação da sociedade e com a criação de leis. Portanto, creches e pré-escolas têm o papel
de desenvolver as potencialidades e habilidades das crianças, sendo que Estado assegura por
meio de organização legal, o direito à educação de qualidade, oferecida em instituições públicas
com profissionais devidamente capacitados para contribuírem no desenvolvimento integral das
crianças.
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O IMPACTO DO “OUTRO” NA
FORMAÇÃO DO PROFESSOR INICIANTE
EM UMA REDE DE ENSINO

RESUMO: Num viés interacionista, tendo por base a enorme influência que o “outro” tem no desenvolvimento dos sujeitos em geral, o presente trabalho tem por objetivo apresentar como
as diversas interações de um professor iniciante com o “outro”, sob a visão de diferentes
autores, pode impactar positivamente ou negativamente na formação do mesmo enquanto
docente. Neste sentido, o artigo apresenta o relato de experiência de um professor colhido
na forma de entrevista dentro a metodologia da pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Formação; Interação; Professor.
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INTRODUÇÃO

A

utores como Piaget, Vygotsky e Wallon, compartilham uma visão interacionista do desenvolvimento humano, ou seja, eles acreditam que é por meio da interação entre o indivíduo
e o ambiente que o ser humano se desenvolve e aprende (LEPRE, 2008). O lugar onde
nasceu, as pessoas com quem conviveu, a cultura desta região, sua paisagem, as condições econômicas e ambientais, são alguns dentre muitos fatores com os quais a pessoa interage em seu
tempo e espaço formando-se como indivíduo único no universo. Neste processo de interação o homem vai, aos poucos, se apropriando dos conteúdos historicamente determinados e culturalmente
organizados. Tais conceitos são reelaborados dentro de sua mente e são internalizados, passando
assim, a construí-lo (PALMIERI E BRANCO, 2004).
Neste prisma, dentre os diversos aspectos que constituem o meio (cuja interação ocorre o processo citado acima), destaca-se um que para Vygotsky (1984) é essencial: o “outro” (ou “outra
pessoa”). Para o referido autor “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa
através de outra pessoa”. Apesar do indivíduo desde cedo mostrar-se ativo na construção de si
mesmo, é necessária a mediação de alguém para que aconteça a internalização do objeto explorado com todas as nuances culturais pertencentes a este dentro do ambiente social onde a
criança se desenvolve, ou seja, a “estrutura humana complexa é o produto de um processo de
desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual e história social”
(VYGOTSKY, 1984, p.33).
Ainda sobre a questão, para que o “outro” provoque uma verdadeira transformação no “Eu”, é necessário que esta interação seja realmente significativa. Esta significância não ocorre em qualquer
interação social, por exemplo, Larrosa Bondía (apud JARRA, 2013, p. 22) nos explica que existem
três possibilidades de encontro com o “outro”: o encontro do reconhecimento que é quando o “Eu”
encontra a si mesmo no “outro”, o encontro da apropriação que acontece quando o “Eu” domina
o “outro” e, finalmente, o encontro da experiência quando o “outro” provoca tombamento no “Eu”
fazendo com que este se transforme. Este último é a interação de real significância citada acima.
É quando ocorre a mudança qualitativa do “Eu”, quando este realmente aprende. É o momento de
desequilíbrio citado por Piaget (1967) onde o sujeito deve se adaptar para equilibrar-se novamente
num nível diferente. Guardada as devidas proporções, é a situação que, conforme nos cita Nietzsche (1995), se não mata o sujeito, o faz ficar mais forte.
Dada à intensidade deste tipo de interação, era de se esperar que esses encontros fossem fortemente permeados por relações de poder, pois estas, segundo Foucault (1980, p. 187) incidem
“entre cada ponto do corpo social, entre homem e mulher, entre membros de uma família, (...) entre
cada um que sabe e cada um que não sabe”. Sartre (1999, p. 454-455) nos dá um viés da intensidade com que esta relação pode incorrer sobre a interação do “Eu” com o “outro”:
Sou possuído pelo outro; o olhar do outro modela meu corpo em sua nudez, causa seu nascer,
o esculpe, o produz como é, o vê como jamais o verei. O outro detém um segredo: o segredo do
que sou. Faz-me ser e, por isso mesmo, possui-me, e esta possessão nada mais é que a consciência de meu possuir. E eu, no reconhecimento de minha objetividade, tenho a experiência de que
ele detém essa consciência. A título de consciência, o outro é para mim aquele que roubou meu
ser e, ao mesmo tempo, aquele que faz com que “haja” um ser, que é o meu (SARTRE, 1999, p.
454-455).
Nesta relação, o sujeito pode sentir-se possuído pelo outro, e ainda ter a sensação de que, tudo
que faz, é para agradar ou combater a vontade do “outro” que o influencia. Para Sartre (1991, p.
93) “o inferno são os outros”. No entanto, não se podem entender as relações de poder existentes
nas interações sociais apenas do ponto de vista negativo como Sartre (1991; 1999) nos traz à
tona. O poder não apenas “‘exclui’, ‘reprime’, ‘recalca’, ‘censura’, ‘abstrai’, ‘mascara’, ‘esconde’”,
mas também, “produz realidade, produz campos de objetos e rituais da verdade. O indivíduo e o
conhecimento que dele se pode ter se originam nessa produção” (FOUCAULT, 1977, p. 172).
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O “OUTRO” COMO INFLUÊNCIA NA
FORMAÇÃO DOCENTE
São muitos os aspectos que, dentro da interação do indivíduo com seu ambiente, contribuem para formação do sujeito. Sendo o profissional docente um ser humano, ele não escapa
de todos estes processos enquanto se forma
como professor. Por exemplo, Tardif (2008)
nos mostra os diversos saberes que formam
o conhecimento que o profissional docente faz
uso em sua prática.
Estes saberes são adquiridos nas relações
sociais que ocorrem em sua formação e, principalmente, nas interações com os diversos autores presentes dentro do ambiente escolar, a
saber, os alunos, seus pares docentes, o corpo
administrativo da escola, as famílias do entorno, enfim, todo o contexto sociocultural na qual
a escola está inserida (TARDIF, 2008; IMBERNÓN, 2014). Tardif (2008, p. 261) cita ainda
a importância que tem os primeiros anos de
exercício da função docente como essenciais
“na aquisição dos sentimentos de competência
e no estabelecimento das rotinas de trabalho,
ou seja, na estruturação da prática profissional”.
Levando todos estes aspectos em consideração, o presente trabalho propõe-se a relatar a
experiência de um professor em seus primeiros
meses na carreira docente lecionando aulas de
Educação Física na rede municipal de Osasco
– SP.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Por ser uma fonte privilegiada de investigação, pretende-se fazer uso da metodologia de
pesquisa biográfica como instrumento para tal
(DELORY-MOMBERGER, 2012). Neste caso,
colheu-se por meio de entrevista a narrativa
de um professor com 32 anos de idade que
acabara de ingressar na carreira docente logo
após terminar sua graduação em Educação Física (Licenciatura) em uma faculdade particular
de São Paulo-SP.
O pressuposto é o de que o ato de narrar,
permite ao ser humano dar conta a si mesmo
e a outros da experiência vivida. Ao narrar, temas complexos são reelaborados dando aos
acontecimentos um sentido, uma reflexão de

si mesmo. Esta reflexão autobiográfica faz das
narrativas um importante instrumento de pesquisa, pois dá acesso às construções feitas
por quem narra a respeito de sua vida em seus
diferentes campos. Neste sentido, destaca Delory-Momberger (2012, p. 524) que:
O objeto da pesquisa biográfica é explorar os
processos de gênese e de devir dos indivíduos
no seio do espaço social, de mostrar como eles
dão forma a suas experiências, como fazem
significar as situações e os acontecimentos de
sua existência. E, conjuntamente, como os indivíduos – pelas linguagens culturais e sociais
que atualizam nas operações de biografização
– contribuem para dar existência, para reproduzir e produzir a realidade social (“linguagens”
tem aqui um sentido muito amplo: códigos,
repertórios, figuras de discurso; esquemas,
scripts de ação etc.), (DELORY-MOMBERGER,
2012, p. 524).
Em uma entrevista na pesquisa biográfica
destaca-se a ordem invertida na relação entre
entrevistador e entrevistado. No caso, a narração dos fatos por parte do entrevistado guia o
entrevistador que acaba precisando acompanhá-lo neste processo. É o que Delory-Momberger (2012, 528) chama de “seguir o ator”.
O que segue, portanto é o relato do entrevistado anexado das discussões de como o “outro”, entendido aqui como diversas nuances do
ambiente social que interferiram em sua trajetória de vida em geral e na docência em seu primeiro ano, impactaram sua prática profissional.
ANÁLISE DA ENTREVISTA: História de Vida
Novamente apelando para o aspecto temporal da formação do docente (TARDIF, 2008),
cabe aqui falar resumidamente sobre a história
de vida do sujeito de quem fala o relato, trazendo ênfase às suas experiências dentro do
ambiente escolar.
O sujeito deste trabalho nasceu em 15 de
Outubro de 1981 e por conta disso, muitos já
falavam que ele deveria ser professor. Ele estudou do pré-primário ao 3º ano do Ensino Médio
em escolas públicas, sendo que até a 4ª série
(hoje 5º ano) morou na cidade de São Paulo
estudou em uma escola estadual na região do
bairro da Vila Mariana, sempre com professores bastante comprometidos e que deram-lhe
uma boa base para continuidade de seus estudos. Um aspecto especialmente marcante foi
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a confiança passada por uma professora da
2ª Série (hoje 3º ano), fato que fez com que
a partir deste momento, o sujeito passasse a
ter uma motivação enorme para ir à escola e
estudar.
Em 1992, sua família resolveu sair do aluguel e comprar uma casa própria. Compraram,
mas na cidade de Franco da Rocha – SP (região metropolitana de São Paulo). Apesar do
baque provocado pela mudança de escola e
de vida, podem-se destacar dois fatores positivos nesta mudança: 1º) Como a casa do
sujeito ficava distante da escola, este adquiriu
certa independência; 2º) Apesar de nunca ter
sido realmente bom em esporte algum, morar
na referida cidade o colocou em contato maior
com estas práticas, seja por disputar competições estudantis ou pela facilidade de praticar
alguma modalidade no ginásio da cidade. Esta
aproximação ao esporte foi crucial para posteriormente escolher a Educação Física como
curso na graduação.
Outro aspecto que aproximou o autor da carreira docente foi que, em 2003, ele assumiu
um cargo na secretaria de uma escola municipal de São Paulo-SP, na região de Perus.
Trabalhar em uma escola proporciona diversos
encontros do “Eu” com o “Outro”. Encontros
marcantes, daqueles que conforme nos cita
Larrosa Bondía (apud JARRA, 2013), podem
ser classificados como “de experiência”, ou
seja, aqueles que nos causam tombamento e
que nos transformam.
As pessoas com quem conviveu durante 12
anos dentro da escola citada, foram essenciais
para que ele escolhesse o caminho da docência. De experiências marcantes pode-se citar
a possibilidade que se abriu a ele de tocar o
Projeto de Xadrez da referida Escola, o que o
colocou em contato com os alunos da mesma.
Dentro deste projeto, durante três anos, ele auxiliou uma professora que lhe ensinou e incentivou muito para que voltasse a estudar. Houve,
também, uma diretora da escola que encorajou
e apoiou a ideia de que o sujeito se tornasse
professor.
Houve ainda, uma grande mudança na vida
do sujeito entrevistado que reacendeu nele a
vontade de estudar, sendo esta provocada pela
esposa deste. Ela decidiu entrar num curso técnico de Informática na ETEC e queria que o su-

jeito fizesse o curso com ela. Em 2010 os dois
entraram no referido curso, onde o sujeito se
formou como Técnico em Informática. Porém,
apesar de gostar da área, ainda não era aquilo
que ele queria para vida. Trabalhava numa escola e a vontade de lecionar já estava dentro
dele. Impulsionado pelo tempo de estudo da
ETEC e pelas facilidades que agora existiam
para fazer faculdade, ele fez o ENEM, ganhou
uma bolsa e optou, por conta de todos os aspectos já citados, pelo curso de Licenciatura
em Educação Física, o que conclui o trajeto do
autor até a carreira docente.

O INÍCIO DA DOCÊNCIA
No início de Fevereiro de 2015, o entrevistado exonerou seu cargo de Auxiliar Técnico
de Educação de uma escola da rede municipal de educação de São Paulo para iniciar
sua carreira docente como efetivo (concursado) na rede municipal de Osasco. Para melhor
organização, o presente relato de experiência
apresentará três tópicos que mostrarão relações específicas e marcantes com que se depara um professor em início de carreira e que
acabam por afetar a própria forma como este
exercerá sua prática docente (TARDIF, 2008;
IMBERNÓN, 2014). Estas relações com o “outro” serão divididas nos seguintes tópicos: 1)
Relações com a administração da rede; 2) Relação com os pares e a direção da escola; 3)
Relação com os alunos. A divisão do relato em
tópicos não impede que, em dado momento,
estas relações se entrelaçam.

RELAÇÕES ADMINISTRATIVAS
A rede municipal de Educação de Osasco é
relativamente grande, contando com mais de
cinquenta escolas de Ensino Fundamental I e
muitas outras de Educação Infantil. Quando o
professor iniciante foi tomar posse de seu cargo na referida rede, desde o início notou certa
desorganização na parte administrativa, talvez
por conta da urgência deles em finalizar os trâmites antes do início do ano letivo.
Mas o fato é que, a escolha de vagas ocorreu
antes dos professores chamados no concurso
entregarem efetivamente seus documentos e
tomarem posse em seus cargos. Além disso,
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nesta escolha de vagas havia pouca orientação quanto à localização das escolas dentro
do município, o que dificultava a decisão.
Outra situação marcante envolvendo a administração desta cidade foi a falta de apoio
encontrada no sentido de incentivar o docente que investe em sua formação permanente.
No Estatuto do Magistério Público do Município (OSASCO, 2008) é prevista a dispensa das
aulas do professor que cursa o Mestrado ou
o Doutorado, desde que haja a compensação
deste tempo em outro horário. Porém, apesar
do docente de quem fala o relato solicitar tal
benefício, ele nunca recebeu a resposta desta
solicitação.
Estes dois exemplos mostram um pouco da
dificuldade que enfrentam alguns professores
em início de carreira que necessitam de um
ambiente equilibrado para o desenvolvimento
de sua profissionalidade docente (IMBERNÓN,
2014), mas acabam tendo sua tranquilidade
minada pela excessiva burocratização e desorganização dos trâmites administrativos.

RELAÇÕES COM OS PARES E DIREÇÃO
NA ESCOLA
Dentro da escola a situação encontrada pelo
professor também foi complicada. Imbernón
(2014) faz uma crítica ao funcionamento celularista, ou seja, um excesso de individualismo do professor. O fato é que a referida situação, em muitos casos, pode ser iniciada pela
própria direção da escola que não planeja um
acolhimento aos novos docentes, deixando-os
enfrentar a situação por conta própria.
Neste sentido, quando o professor do relato chegou à sua unidade escolar em Osasco,
foram apresentados a ele apenas as salas de
aula, a quadra, a sala onde ficavam os materiais de educação Física e seus horários de
aula (foram atribuídas salas de 2º ao 5º anos
do Ensino Fundamental). Esperava-se algo
mais, como a possibilidade de conhecer o
Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola
(posteriormente descobriu-se que em Osasco
é o PEPP – Projeto Eco Político Pedagógico), a
filosofia de trabalho, o contexto onde a escola
está inserida, entre outras coisas.

Apenas quando foi solicitado ao professor
um planejamento para o ano e este retrucou
solicitando algo em que pudesse se basear, é
que lhe foi apresentado o Referencial Curricular
da rede municipal de ensino da cidade.Quanto aos outros professores da unidade, apenas
dois deles se dispuseram realmente a ajudar,
no caso uma delas foi uma professora de Artes
que ensinou o professor iniciante a preencher
o diário de classe e outros documentos, além
de explicar certas particularidades da rede.
O outro professor que forneceu ajuda foi um
colega de disciplina do professor entrevistado
(Professor de Educação Física). Este lhe forneceu as características de cada sala e deu uma
aula modelo, mostrando como ele lidava com
os alunos naquela escola. Este tipo de auxílio
é muito importante, pois um dos grandes eixos
apontados por Imbernón (2014, p. 50) é exatamente a “troca de experiências entre iguais”.
Este insuficiente auxílio prestado para o docente de que trata o relato talvez se deva a
forma como seu componente curricular (Educação Física) é representado dentro da escola,
como sendo menos importante que disciplinas
cujo foco está nas áreas Lógico-Linguístico-Matemática, podendo-se inferir ainda que foi
também por este motivo que as poucas ajudas
que vieram tiveram como fonte uma professora
de Artes (matéria também representada como
pouco importante) e de um parceiro de Educação Física (SAVAREZZI E GIMENEZ, 2015).
Outro contato que o professor do relato tinha
com seus pares e com a Coordenação Pedagógica da escola eram as reuniões semanais
destinadas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e as reuniões de conselho de
classe. No caso do HTPC, pode-se dizer que,
apesar de propor uma formação ineficiente, ao
menos eram tratados temas contextualizados, a
saber, situações que estavam ocorrendo dentro
da própria escola como a preparação para algum evento ou algum problema específico. Já
no caso das reuniões de conselho de classe,
apesar de os professores ditos especialistas
(Educação Física, Artes, Língua Inglesa, etc.)
terem alguma voz, esta era inexpressiva diante
de da opinião dos professores titulares de sala.
De certa forma, esta situação mina a percepção
de competência dos professores especialistas
afetando sua motivação (DECI & RYAN, 1985).
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Um tipo de relação que tem influência sobre
a forma como o professor leciona e que vale a
pena ser citada neste relato é o olhar do “outro”. Como dito na Introdução, o “outro” pode
ser o Inferno (SARTRE, 1991), mas também
pode ser aquele que, por ter certo poder sobre alguns, produz conhecimento (FOUCAULT,
1977), sendo que este conhecimento pode
ajudar na formação do docente iniciante, empoderando-o.
Com isso em mente, relata-se que o professor entrevistado muitas vezes tinha de dividir a
quadra com outro professor de Educação Física ou, esporadicamente, tinha parte de sua
aula acompanhada por algum professor de
sala. Neste momento, ao ter a noção de que
o “outro” o observava e o avaliava, o mesmo
confrontava-se com a incerteza se o seu trabalho estava sendo bem feito ou não. O que vem
a partir daí é interessante, pois o docente iniciante pode sentir-se tolhido e tornar-se apenas
um mero aplicador de práticas alheias (IMBERNÓN, 2014) ou pode superar este desequilíbrio provocado pelo olhar do “outro”, justificar
sua prática para si mesmo, ganhar confiança
e evoluir a mesma, podendo inclusive ouvir o
“outro”, mas agora não numa condição de inferioridade.
No caso do docente em questão, este passou
por estas duas fases. No início não se sentiu
competente com relação a sua prática docente
e teve o “inferno” dentro do olhar do “outro”,
porém, com o passar das aulas e notando que
algumas de suas práticas alcançaram relativo
sucesso, passou a ter no “outro” um apoio.

RELAÇÕES COM OS ALUNOS
Para falar dos alunos com os quais o professor tinha contato em Osasco é bom citar
o contexto no qual eles estavam inseridos. A
escola localizava-se próxima a uma rodovia de
grande movimentação de carros, tendo empresas transportadoras em todo seu entorno. Apesar de apresentar alguns alunos em situação
de vulnerabilidade social, a maioria deles tinha
uma condição de vida razoável. Ao professor
foram atribuídas turmas de 2º ao 5º anos do
Ensino Fundamental.

Sem conhecer os alunos, o professor planejou para os suas salas de 2º e 3º anos aulas baseadas em jogos e brincadeiras, porém
focadas no desenvolvimento motor. Para suas
salas de 4º e 5º anos, o professor tentou adaptar uma abordagem baseada no Planejamento
Participativo (CORREIA, 1996).
A convivência com os alunos gera vários
“encontros”, sendo muitos deles do tipo que
geram “tombamento” (LARROSA BONDÍA
apud JARRA, 2013). No caso dos 2os anos,
as aulas rolaram bem, porém, é digna de nota
a convivência com um aluno com deficiência
intelectual que estudava em uma destas salas.
Este aluno já era estigmatizado pelos outros
alunos, pelos professores e pela direção da
escola como “aluno problemático” e isso dificultava ainda mais o trabalho com ele, pois
pouco se fazia de fato para ajudá-lo. Muitas vezes o aluno tentava uma aproximação com os
outros colegas, até mesmo de forma violenta
em algumas ocasiões, mas os outros alunos
afastam-se dele.
Nas aulas de Educação Física, dependendo
do dia, ele fazia as atividades propostas, mas
na maioria das vezes era necessário conversar com ele em diversos momentos da aula
para que isso ocorresse, sendo que, enquanto
tentava-se conversar com ele, a turma desorganizava-se completamente. Nos quatro meses
que o docente deste relato esteve lá, não teve
muito que fazer a fim de amenizar a situação,
porém, percebeu que o aluno gostava muito
de água (ficava vários minutos se molhando e
molhando os outros nas torneiras da escola) e
estava pensando, juntamente com a professora
de Artes que também havia notado esta particularidade, um trabalho envolvendo água para
ver o resultado. O convívio com este aluno com
deficiência intelectual fez o professor perceber
a dificuldade de se planejar uma aula inclusiva.
Os 3º anos mostraram-se ser o grande “calcanhar de Aquiles” do professor, pois embora
nas outras séries tenha alcançado certo equilíbrio em suas práticas, não conseguiu com os
3os anos uma situação estável. Estes alunos
não se conformaram com a prática de atividades sistematizadas, mesmo que estas ativida683
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des fossem incrementadas com brincadeiras
ou competições entre equipes (práticas que
costumam prender a atenção dos alunos nas
aulas de Educação Física). Principalmente as
meninas pareciam ter arraigada nelas a ideia
de que as atividades com bola eram somente
para os meninos, apresentando ferrenha oposição a estas.
O professor até esperava este tipo de comportamento por parte das meninas, mas pensava que isso ocorreria em séries posteriores
e não numa sala de 3º ano. Levando em conta
que é no desequilíbrio que o ser humano se
desenvolve (PIAGET, 1967), o professor procurou evoluir sua prática neste momento de crise
tentando algumas estratégias para amenizar o
problema e alcançar o equilíbrio da situação,
no entanto, não obteve sucesso. A turma continuou apresentando problemas de comportamento até o fim do período que trata a entrevista.
Nos 4o anos e 5o anos, como já citado, tentou-se o planejamento participativo. Proposto
por Correia (1996), inicialmente para o Ensino
Médio, mas já adaptado por outros professores a outras séries, a abordagem baseia-se na
participação dos alunos na escolha dos temas
a serem trabalhados nas aulas. Logo de cara
notou-se o primeiro problema. Os alunos, por
falta de vivências diferentes, acabaram optando por práticas já bastante comuns nas aulas
de educação Física, apesar da mediação do
professor para que tentassem trilhar outros caminhos.
Tentando equilibrar suas ações, o professor
propôs, num primeiro momento, trabalhar os
esportes com bola escolhidos pelos alunos,
focando naquilo que estas práticas têm em comum. Propôs jogos reduzidos na tentativa de
promover a inclusão de todos, tanto dos que tinham facilidade quanto os que tinham dificuldade nestes jogos (GIMENEZ, 2006), porém com
a falta de experiência em mediar vários jogos
ao mesmo tempo, não conseguia fornecer os
feedbacks necessários a todos os alunos. Em
outro momento, tentou trabalhar fundamentos
específicos de forma tecnicista (grande erro),
mas a atividade tornou-se tão “chata” que de-

sestimulava a participação e provocava comportamentos de protesto por parte dos alunos.
Para sanar isso, o professor começou a deixar os últimos 15 minutos de aula para que
os alunos praticassem atividades livres (grande
erro – parte 2). Enfim, a escolha do planejamento participativo acabou sendo uma grande furada, não porque a abordagem seja ruim,
longe disso, mas porque o professor não tinha
experiência para tal.
Os insucessos apresentados nas aulas do 3º
aos 5º anos deixaram o professor iniciante em
crise, mas o período relatado na entrevista não
terminaria sem que o professor experimentasse relativo sucesso em alguma de suas práticas. E este veio no momento em que, dentro
de uma reunião de HTPC, propôs-se o tema:
“Lutas pela liberdade no Brasil”. O tema em
questão não incitava nada de especial para os
outros professores, mas a cabeça do professor
entrevistado começou a fervilhar com as possibilidades apresentadas pelo tema. Ele então
preparou uma sequência de aulas, sendo que
algumas destas ministradas em sala com vídeos sobre o assunto e conversas em roda sobre
o que seriam as lutas citadas no tema.
Após isso, trabalhar-se-ia na quadra a Capoeira por ser uma luta que surgiu no Brasil (LIMA
et al., 2014). Adaptando as aulas conforme a
série, o tema foi trabalhado em todas as salas em que o professor dava aula, sendo que
na maioria delas, a participação dos alunos foi
bastante satisfatória demonstrando um bom
nível de interesse no tema. Esta foi a percepção de competência que o professor precisava
para empoderar-se, sentindo-se mais confiante
e motivado para o prosseguimento de seu trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relato apresentado na entrevista mostra os percalços pelos quais um professor passa em
seu início na docência. Neste sentido, pode-se notar o quanto o “outro” descrito na introdução
deste trabalho sob o viés de diversos autores, contribui para a formação do professor. Notam-se
no relato questões positivas como o apoio dos pares, em certos momentos, mediando a aquisição de saberes práticos da docência por parte do professor iniciante.
É um dos casos em que o “outro”, produz no sujeito aquilo que Foucault (1977) chamou de
realidade, de campos de objetos e de rituais da verdade. São saberes que o docente precisa se
apropriar para desenvolver sua prática e que, não necessariamente são trabalhados satisfatoriamente na graduação. Quanto ao aspecto negativo, pode-se destacar a falta de organização com
que comumente as redes e as unidades de ensino recebem novos docentes em seus grupos
de trabalho, esperando que os mesmos se orientem e se adaptem por conta própria à nova realidade. Uma relação um tanto fria e insensível que o professor compartilha com o “outro” que
o administra.
Agregando essas duas vertentes, pode-se pensar em programas de acolhimento ao docente
quando o mesmo entra em uma nova rede de ensino. Conforme nos aponta Giordan e colaboradores (2015), tais programas são de suma importância para o trabalho deste professor iniciante
e para o seu desenvolvimento.
Em que pese a preparação intensa que um docente pode realizar em sua graduação, o maior
choque de realidade que um professor pode ter quando inicia sua profissão, conforme nos traz
o relato, é no encontro de experiência que tem com os discentes. A crise provocada neste encontro, não raro, leva ao “tombamento” do professor (LARROSA BONDÍA apud JARRA, 2013).
Apesar do fato de que crises como estas, se bem trabalhadas, podem levar ao desenvolvimento, não se pode deixar de pensar no quanto um estágio bem encaminhado ou programas
como a Iniciação à Docência ou a Residência Pedagógica, promovidos pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), poderiam ser úteis no sentido de amenizar ou mesmo eliminar este baque inicial. São possibilidades que dialogam com os programas
de “Ensino para Compreensão” defendido por Gimenez e Correia (2015) dentro da formação
docente nas licenciaturas.
Por fim, é digno de nota como o fato de possibilitar voz ao professor, como no caso do relato
analisado, nos leva a uma série de questionamentos e problematizações que podem servir para
pensar melhor em como melhorar os encontros do docente com o “outro”, no sentido de desenvolvê-lo.
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O SABER ARTÍSTICO NA EDUCAÇÃO
BÁSICA E OS CONCEITOS E FUNDAMENTOS
DA ARTE E EDUCAÇÃO

RESUMO: Questionando-se o que é arte? Como as brincadeiras podem ser vistas como arte?
Objetivou-se mostrar que o ensino de artes na educação básica infantil possui grande influência
no desenvolvimento e formação da criança, pois, estimula a criança adquirir novos saberes e a
se apropriar de novos conhecimentos. O professor deve ser um incentivador em suas criações,
valorizando as diversas formas de expressão e comunicação com o meio. Pretendeu-se destacar
a educação básica infantil desenvolvida nas aulas de arte dentro das artes visuais onde o saber
artístico das crianças está repleto de concepções e ideias que revelam valores e significados.
Utilizando como metodologia à revisão bibliográfica em livros, artigos, teses e conteúdos da internet observou-se a arte presentes no cotidiano de forma marcante, atualmente é preciso notar
a importância da imagem na cultura.

Palavras-chave: Arte; Artes Visuais; Educação Básica; Lúdico.
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INTRODUÇÃO

A

arte está presente em toda a história humana e social e é desta forma que podemos
conhecer os fatos que aconteciam, pois a arte é uma forma de expressão existente no
ser desde que foi criado, assim no início desta pesquisa, foi observado que desde que
o homem existe, a arte é parte integral de sua vida.
Conforme o referencial curricular (1998) as artes expressam, comunicam e atribuem sentidos
a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por vários meios, dentre eles; linhas formas,
pontos, entre outros. Está presente no dia-a-dia da criança, de formas bem simples como no
rabiscar e desenhar no chão, na areia, em muros, sendo feitos com os materiais mais diversos,
que podem ser encontrados por acaso.
Justifica-se que o tema norteador deste artigo surgiu da necessidade de se mostrar que na
atualidade na educação básica a ludicidade é desenvolvida como estimuladora visual e de imaginação com a criança dentro das artes visuais conhecidas mais precisamente na educação
básica como educação artística.
A arte é linguagem e, como toda linguagem, é um produto cultural, foi construída pelo homem,
ser simbólico, para representar e comunicar aos outros como vê, sente e entende o mundo.
Questiona-se então o que é arte? Como as brincadeiras podem ser vistas como arte?
Objetivou-se mostrar que o ensino de artes na educação básica infantil possui grande influência no desenvolvimento e formação da criança, pois, estimula a criança adquirir novos saberes e
a se apropriar de novos conhecimentos. O professor deve ser um incentivador em suas criações,
valorizando as diversas formas de expressão e comunicação com o meio.
Pretendeu-se destacar a educação básica infantil desenvolvida nas aulas de arte dentro das
artes visuais onde o saber artístico das crianças está repleto de concepções e ideias que revelam valores e significados.
Como referencial teórico utilizou-se as ideias de Melo (2013), Barbosa (2008), Ferraz & Fusari
(2010), Reverbel (2007), Read (2013) entre outros citados nas referências.
Utilizando como metodologia à revisão bibliográfica em livros, artigos, teses e conteúdos da
internet observou-se a arte presentes no cotidiano de forma marcante, atualmente é preciso
notar a importância da imagem na cultura. É vivenciando a arte desde criança que a sociedade
aprenderá a valorizar a sua cultura.
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HISTÓRIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
A história da arte está relacionada à cultura de povos de variados tempos, contando e
registrando o passado e todas as épocas. A
arte está presente em toda a história humana e social e é desta forma que podemos conhecer os fatos que aconteciam. A arte é uma
forma de expressão existente no ser desde
que foi criado, assim no início desta pesquisa, foi observado que desde que o homem
existe, a arte é parte integral de sua vida.
Conforme Ozinski (2002, p. 11), “as origens da arte coincidem com as do próprio homem”. Arte rupestre significa pintura nas paredes das cavernas e aconteceu a
mais ou menos 40 mil anos antes de Cristo.
A arte rupestre é a mais antiga forma de
arte da história da humanidade e é através
destes registros que sabemos o que acontecia na época, pois os povos se manifestavam e registravam seu cotidiano por meio da
arte que era composta por representações
gráficas, desenhos, símbolos e sinais. Feitas
em paredes de cavernas e pele de animais e
que usavam como materiais sangue, folhas,
sementes, carvão, terra entre outros. Conforme as necessidades utilizavam a criatividade
para criar recursos e materiais para sua arte.
Observam-se assim duas fases marcantes na
pré-história o Paleolítico e o Neolítico. No período Paleolítico observamos à arte na fabricação
de instrumentos em pedras, pinturas e gravuras
nas paredes, mais de animais e menos figura
humana, as esculturas eram em marfim, ossos e pedras. Acreditavam que desdenhando
a caça de um animal, isso facilitaria a prática
dessa caça e assim de sua sobrevivência. Sua
arte expressava suas crenças, expunha sua
vida social e matinha registrada suas memórias.
Já no período Neolítico a arte era observada na pintura mais decorativa, nas esculturas com formas geométricas, inicia-se a fase da escrita. Nesta fase aumenta
suas necessidades e o homem pré-histórico
ampliarem sua arte confeccionando utensílios
e materiais com pedras e argila. Assim é fato a

necessidade humana desde sempre de o homem utilizar a arte como forma de expressão e
de confirmar a importância da arte para a humanidade. Para o autor: “Desde a época em que
habitava as cavernas, o ser humano vem manipulando cores, formas, gesto, espaços, sons,
silêncios, superfícies, movimentos, luzes, etc.,
com a intenção de dar sentido a algo, de comunicar-se com os outros” (MARTINS, 2007, p. 14).
Na história da arte no Brasil, vamos conhecer
a arte indígena. Que por essência, o índio é
um exímio artista. Sem necessitar de teorias,
eles sempre trouxeram a arte como parte essencial de sua cultura, assim desde sempre
os índios praticam as quatro linguagens. A
dança, a música, o teatro e as artes plásticas
eram práticas cotidianas em seus rituais, comemorações e festas e em seus utensílios, armas, em suas pinturas em objetos e corporais.
Os índios praticavam sua sensibilidade sem
precisar ser ensinado, pelo simples fato de não
estar contaminado com poder que o homem
se iludiu como forma de felicidade. Na verdade
o Brasil não foi descoberto e sim invadido, não
só pelos portugueses, mas pelo sentimento de
soberania ao povo que aqui vivia sendo tratados como animais, pois diziam que eles não
pensavam e sendo escravizados em sua própria terra. Agora com tanto respeito à natureza
e sensibilidade para todas as formas de arte
quem será que não pensava e principalmente
não respeitava? E segundo Barbosa (2011):
A falta de conhecimento sobre o passado está levando os arte educadores brasileiros a valorizarem excessivamente o “novo”. Assim, estudar os determinantes
sócio-culturais ajuda, a compreender a história do ensino de arte e suas vertentes (BARBOSA, 2011, p. 9).

Para o autor (2011), para construir um
novo paradigma educacional em arte e desmistificar alguns aspectos, ou alguns vícios, será necessário que os professores
compreendam, discutam e estudem a história desse ensino, como um possível meio
para refletir sobre suas práticas pedagógicas, com clareza a cerca dos métodos e
conteúdos artísticos a serem escolhidos.
No Brasil, o objetivo era implantar o catolicismo, a produção e exploração dos nativos
já era fato. Porém o Padre Manuel da Nó690
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brega cria um grupo democrático e universal e sua proposta na educação eram aulas
expositivas, com exemplos vivos, mantendo
dogmas e princípios morais, espiritualidade e doutrina cristã. Era oferecido o ensino
de gramática latina para poucos, e para a
maioria o ensino profissional para perpetuação do trabalho escravo (BARBOSA, 2011).
Com o passar do tempo inicia-se as Companhias de Jesus, casas onde o ensino era
ministrado com base Ratio – Studiorum que
eram regras e normas de como deveria ser
ministrado os estudos. A escola era a “escola do ler e aprender”, com canto orfeônico e
música instrumental a dança, também estava relacionada aos cultos e festas religiosas
assim como as artes plásticas. Já havia escolas o ensino do ofício para produzir utensílios, esculturas e pinturas com trabalhos em
madeira e cerâmica onde os índios e escravos serviam de ajudantes (BARBOSA, 2011).
Para o autor (2011), o aprendizado era realizado pela observação com o objetivo da
formação de artesãos primeiro, mais tarde inicia-se o trabalho como artistas. Todas as atividades culturais eram basicamente voltadas ao
clero e não tinha relação nenhuma com a vida
social da época. Já nesta fase era exercido o
ensino em artes mais com objetivos diferenciados, mas não com objetivos pedagógicos.
A arte Barroca era uma grande manifestação
artística onde prevaleciam as pinturas e imagens
ligadas ao clero. Em 1759 inicia-se a Reforma
Pombalina, pelo Marquês de Pombal quando
expulsa os Jesuítas rompe-se com a igreja,
para atender a preocupação do Estado. Com
professores despreparados e com um currículo de ensino precário foram criados impostos
para custear a educação. O maior objetivo era
perpetuar o “status quo”, ou seja, a educação
para classe dominante que era a corte. A partir
daí o maior objetivo na educação era em atender o interesse do Estado (BARBOSA, 2011).
Diante desta reflexão, observa-se que a educação sempre foi voltada para a classe dominante
como vemos até hoje. Nesta fase a arte e a cultura eram passadas de pai para filho, ou seja, o
aprendizado de artes era ministrado na essên-

cia familiar conforme as necessidades de produzir e se expressar. As aulas ministradas como
“aulas régias”, ou seja, onde apenas
um professor regia as aulas e não interagiam com outras. O despreparo e má remuneração foram cada vez piorando a
qualidade do ensino (BARBOSA, 2011).
De acordo com este estudo, após 1800,
quando acontece a vinda da Família Real, a
arte e a cultura vieram se manifestar. Surgem
as primeiras instituições culturais e científicas
que oferecem ensino superior, mas somente a
elite com o objetivo de formarem profissionais
e manter o poder. Com todas essas mudanças,
apesar de ter levado vários anos, percebemos
que toda aquela essência observada desde o
início da criação foi se escondendo. É claro que
a manifestação artística existia, mas de uma forma singela que nem mesmo a história nos traz.
Dentro de todo esse período da colonização a arte se manifestava na arquitetura com
a construção de casas, e a própria influência
da Europa nos trazia pinturas, esculturas, e
a própria cultura e arte, porém não é direcionada a educação. Segundo Ferraz e Fusari
(2010) para que exista a construção de práticas do ensino de arte que garantam conhecimentos estéticos, artísticos e o diálogo com
as necessidades e interesses dos alunos e
de sua comunidade, há a necessidade que o
educador cultive a consciência histórica e a
reflexão crítica, para imbricar a prática na teoria, isto é, conhecer arte e saber ensinar arte.

O SABER ARTÍSTICO DA ARTE DESDE
A EDUCAÇÃO BÁSICA
Para Moura (2003) pensar sobre arte e infância traz recordações de uma experiência positiva de criança que pôde crescer
numa família e numa escola que sempre valorizaram a arte, incentivaram nossa expressão, que se apresentaram num universo cultural amplo e diverso e fomentaram uma
paixão que, dia a dia, cresceu e amadureceu:
O homem constrói conhecimento socialmente e a
troca é fundamental para seu desenvolvimento. É na
vida, no encontro com o outro que à aprendizagem se
desenvolve. Esse processo se dá tanto fora como den-
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tro da escola. Todos nós temos, em nosso dia a dia,
acesso a diferentes manifestações artísticas, de diferentes produtores, dos mais populares aos mais eruditos, mesmo que não sejamos moradores das grandes
cidades. Esse acesso é hoje possível não só em museus, teatros ou salas fechadas para esse fim, mas também através da televisão, dos jornais, revistas, enfim,
de todos os meios de comunicação, dos objetos presentes em nossa casa, na rua (MOURA, 2003, p. 29).

Esse acesso é hoje possível não só em
museus, teatros ou salas fechadas para
esse fim, mas também por meio da televisão, dos jornais, revistas, enfim, de todos os
meios de comunicação, dos objetos presentes em nossa casa, na rua (MOURA, 2003).
As artes visuais são linguagens e, portanto
uma das formas importantes de expressão e
comunicação humana, que estão presentes no
cotidiano da vida infantil. Quando a criança desenha, rabisca, utiliza materiais para construir
algo, ao pintar objetos, entre outros, ela está
se utilizando das artes visuais para expressar
experiências sensíveis. As artes visuais expressam, comunicam e atribuem sentidos e sensações, sentimentos e pensamentos da realidade:
A arte é um rico campo do saber que pode estabelecer relações com a vida, a história e a cultura dos povos.
É fundamental, tanto para a compreensão de nossa trajetória no mundo da riqueza cultural acumulada quanto para a produção de novas manifestações culturais,
que precisamos incentivar (MODINGER, 2012, p. 41).

De acordo com o autor (2012), se faz questão
de promover momentos de descontração e confiança onde o professor faz intervenções indiretas positivas, para que a criança possa se manifestar por meio de suas possibilidades artísticas
livremente, podendo assim exercer seu direito
de cidadão de expressar-se, bem como de ter
contato e refletir sobre as produções artísticas.
O desenvolvimento da imaginação criadora,
da expressão, da sensibilidade e das capacidades estéticas das crianças poderá ocorrer no fazer artístico, assim como no contato
com a produção de arte presentes na comunidade. O desenvolvimento da capacidade
artística está apoiado também, na prática reflexiva das crianças ao aprender, que articula
a ação, a percepção, a sensibilidade à cognição e a imaginação (MODINGER, 2012).
As artes visuais devem ser concebidas como

uma linguagem que tem características próprias no âmbito prático e reflexivo cuja aprendizagem se dá por meio dos seguintes aspectos: fazer artístico, apreciação e reflexão:
Para nos apropriarmos de uma linguagem, entendermos, interpretarmos e darmos sentidos a ela é preciso que aprendamos a operar com seus códigos, é por
meio deles que podemos compreender o mundo das
culturas e o nosso eu particular (MARTINS, 2009, p. 13).

Read (2013) diz que nas crianças, a brincadeira é a expressão de sua relação com o todo
da vida, e nenhuma teoria da criança será possível se não for também uma teoria que cubra o
todo da relação da criança com a vida. O brincar
é visto como a aplicação de todas as atividades das crianças que são espontâneas e auto
geradas; que são fins em si mesmos; e que estão relacionadas com as lições ou com as necessidades psicológicas normais e diárias da
criança. Para que a escola se transforme num
local de produção cultural e de transformação
social, ela não pode se restringir enquanto influência e interferência rica no universo do aluno.

EDUCANDO PELA ARTE NAS ESCOLAS
BRASILEIRAS
Barbosa (2011) com base nos PCns (1998),
mostra que para o educador, o aluno é sempre
um mistério a ser decifrado, pois cada um tem
suas características, sua essência e experiências que já traz de sua vida para a sala de aula,
então o foco agora a busca de informações de
como atingir esse indivíduo por meio da arte.
Estamos inseridos em uma sociedade multifacetada, onde a educação faz parte de um
grande processo político e econômico. Dessa
forma todos sofrem influências sociais e culturais cada um dentro do contexto em que vive.
Assim na comunidade escolar observam-se
uma incongruência muito grande entre a escola
a comunidade e os alunos, em relação aos objetivos a serem alcançados (BARBOSA, 2011).
Para a autora (2011), hoje a educação é feita
por meio da integração e interação, porém se
o aluno consegue se integrar ele é bom se não
ele é mau aluno. Desta perspectiva cabe o desenvolvimento das habilidades positivas sem
restringir ao certo e errado, dando liberdade
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para a expressão, talvez assim exista uma forma de unir esses objetivos que estão dispersos.
Desta perspectiva de unir esses objetivos,
cabe entender o que é e para que sirva a arte
neste contexto escolar. Assim a palavra “Arte”
pode ser substituída facilmente pela palavra
“Forma”, pois tudo que forma algo pode se dizer como arte. Como a escola tem um princípio de formar cidadãos críticos a arte também,
assim se completam, pois a arte na escola
é um canal onde o aluno tem a oportunidade por meio das formas que produzir, formar
também seu caráter crítica para conquistar a
interação social. Assim não existem pessoas
destinadas a serem artistas, todos são capazes a formar, criar algo (BARBOSA, 2011).
Pode-se observar arte em todo contexto da
vida, no dia a dia por meio da música, de textos visuais que a todo o momento observa-se,
das manifestações, da história, da leitura, enfim
basta afinar o olhar. Trazendo a arte para o real,
agora a análise cerca os fundamentos metodológicos. Existem muitos estudos de psicólogos,
filósofos e arte educadores para desvendar
esse dilema de como despertar o aluno para as
artes. Mas na atualidade, a arte educadora Ana
Mae Barbosa (2011) após muitos estudos, traz
a Abordagem Triangular, na qual a estrutura nas
exigências do PCN (1998) é a metodologia onde
está fortalecida a prática da arte nas escolas:
A arte é parte integrante no currículo escolar desde o jardim da infância. A arte é parte essencial da
experiência humana. Não é uma frivolidade. Recomendamos que todos os estudantes estudem as artes para descobrir como os seres humanos usam
símbolos não verbais e se comunicam não apenas com palavras, mas por meio da música, dança e das artes visuais (BARBOSA, 2011, p. 99).

No correr dos anos, trabalhando com Expressão Dramática em escolas de diferentes
níveis, Reverbel (2007) observa, em cada
novo grupo de alunos, em grande bloqueio
em relação à espontaneidade gestual e verbal:
O ensino em nossas escolas é tradicionalmente
voltado para os aspectos cognitivos. Embora a maioria das obras pedagógicas mencione os aspectos
afetivos e psicomotores e ressalte sua importância
no desenvolvimento da personalidade do educando, há uma acentuada distância entre as teorias e
a prática na sala de aula (REVERBEL, 2007, p. 33).

A capacidade de expressão e comunicação
inata no ser humano revela-se lentamente; a
criança somente se expressa com naturalidade, por meio da linguagem verbal e gestual,
após algum tempo de prática de jogos de
expressão dramática, musical e plástica. Observa-se também, alunos de alto nível intelectual, que dominavam perfeitamente os conteúdos estudados, apresentam dificuldades
para expressar tais conhecimentos por meio
de um simples gesto ou discurso espontâneo:
As atividades de expressão artística são excelentes, recursos para auxiliar o crescimento, não somente afetivo e psicomotor como também cognitivo do aluno. O objetivo básico dessa atividade é
desenvolver a auto-expressão do aluno, isto é, oferecer-lhe oportunidades de atuar efetivamente no mundo opinar, criticar e sugerir (REVERBEL, 2007, p. 34).

Para que esse objetivo seja plenamente atingido, é necessário que o professor ofereça ao
aluno várias oportunidades de atuação espontânea, num clima de liberdade. Somente assim, as
atividades de expressão poderão concorrer para
que o aluno libere sua espontaneidade e desenvolva sua personalidade, assimilando a cultura:
A questão central do ensino de Arte no Brasil diz
respeito a um enorme descompasso entre a produção
teórica, que tem um trajeto de constantes perguntas e
formulações, e o acesso dos professores a essa produção, que é dificultado pela fragilidade de sua formação,
pela pequena quantidade de livros editados sobre o
assunto, sem falar nas inúmeras visões preconcebidas
que reduzem a atividade artística na escola a um verniz
de superfície, que visa às comemorações de datas cívicas e enfeitar o cotidiano escolar (BRASIL, 1998, p. 25).

Segundo Ferraz & Fusari (2010), a formulação de uma proposta de trabalhar a arte
na escola exige que se esclareçam quais
posicionamentos sobre arte e educação escolar estão sendo assumidos. Por sua vez,
tais posicionamentos implicam também na
seleção de linhas teórico-metodológicas.
Com relação à arte, existem teorias que podem contribuir para o desenvolvimento estético
e crítico dos alunos, principalmente no que se
refere aos seus processos de produção e apreciação artística. São teorias que incorporam o
relacionamento com as práticas e o acesso ao conhecimento da arte, mas sem a
pretensão de atingir-se uma verdade única:
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Existe a necessidade de as crianças terem espaços de criação e experiências múltiplas com diferentes linguagens expressivas na educação infantil
para que ao menos nesse período da vida tenham
o prazer de viver e expressar modos singulares
de ser e de estar no mundo (CUNHA, 2012, p. 12).

Para o autor (2012), próprio conceito da arte
tem sido objeto de diferentes interpretações:
arte como técnica, materiais artísticos, lazer,
processo intuitivo, liberação de impulsos reprimidos, expressão, linguagem, comunicação. A
concepção de arte que pode auxiliar na fundamentação de uma proposta de ensino e aprendizagem artísticos, estético, e atende a essa
mobilidade conceitual, é que aponta para uma
articulação do fazer, do representar e do exprimir:
Para desenvolver um bom trabalho de Arte o professor precisa descobrir quais são os interesses, vivências,
linguagens, modos de conhecimento de artes e práticas de vida de seus alunos. Conhecer os estudantes na
sua relação com a própria região, com o Brasil e com o
mundo, é um ponto de partida imprescindível para um
trabalho de educação escolar em arte que realmente
mobilize uma assimilação e uma apreensão de informações na área artística (FERRAZ & FUSARI, 2010, p. 17).

O professor pode organizar um “mapeamento” cultural da área que atua, bem como
das demais, próximas e distantes. É nessa relação com o mundo que os estudantes
desenvolvem as suas experiências estéticas e artísticas, tanto na área da linguagem
artística desenvolvida pelo professor (artes
plásticas, desenho, música, artes cênicas):
Assim, pode-se, organizar exercícios e atividades
como busca de soluções para problemas de arte pensados a partir da realidade dos alunos. Esses trabalhos escolares podem levar o aluno ao ato de comparar e contrapor produções artísticas próprias e
de outros autores (FERRAZ & FUSARI, 2010, p. 18).

Ao serem propostos os exercícios ou as
atividades práticas e teóricas devem- se observar uma constante sintonia com o desenvolvimento das capacidades e habilidades artísticas e estéticas que estão sendo trabalhadas.

OS BENEFÍCIOS DAS ARTES COM
TRABALHOS MANUAIS
Conforme pesquisas realizadas pela Universidade Berkeley da Califórnia, nos últimos
10 anos as ações de responsabilidade social
ganharam defensores importantes das Instituições Privadas, que contribuem financeiramente com a mobilização de entidades e instituições, especialmente as não governamentais.
E as empresas socialmente responsáveis se
preocupam com o bem estar tanto dos seus
colaboradores quanto da comunidade em
que está inserida, estabelecendo ações que
gerem efeito sustentável e efetivo, que gerem
mudanças no modo de vida da população.
Esses programas têm o intuito de abrir possibilidade para os interessados, principalmente adolescentes em risco social, mulheres depressivas e/ou que necessitem de renda extra,
sejam apresentadas as técnicas dos trabalhos
manuais que trarão acima do aumento de renda, uma melhoria na qualidade de vida. De
acordo com essas pesquisas californianas, as
atividades cognitivas são a melhor forma de
exercitar o cérebro, consequentemente, melhor
e principalmente preservar a memória. Já que
é uma técnica muito utilizada pela geração sênior, sua prática estimula a criatividade, fazendo com que a pessoa exponha suas aptidões
e ideias, exercitando a mente a todo instante.
Outra pesquisa da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo aponta que pessoas
que lidam diariamente com tarefas simples de
corte e costura, tricô, etc., tem sete vezes menos
chance de apresentar demência do que aquelas pessoas que não praticam atividade alguma.
Fora que esses tipos de atividades servem
como recursos terapêuticos, que acarreta na
ativação dos canais sensoriais durante sua
prática. Não sendo apenas a mente, mais trabalha com o corpo inteiro, já que nas pontas
dos dedos são onde apresentam as terminações nervosas, aumentando a percepção,
atenção, funções executivas e linguagem da
geração sênior. E o principal, a interação social que essas atividades proporcionam quando ainda praticadas em grupos, criando novas
amizades e evitando o tédio, solidão e depressão. Segundo Documento Oficial Brasileiro:
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Quando trata da Arte como objeto de conhecimento, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam que
o universo da arte caracteriza um tipo particular de
conhecimento que o ser humano produz a partir das
perguntas fundamentais que desde sempre se fez com
relação ao seu lugar no mundo (BRASIL, 2001, p. 26).

A aprendizagem artística envolve, dessa forma, um conjunto de diferentes tipos
de conhecimentos, que visam à criação de
significações, exercitando fundamentalmente a constante possibilidade de transformação do ser humano. Para os autores (2005):
Apesar da expectativa de vida ter aumentado, o
idoso nem sempre possui qualidade de vida, pois,
quanto maior a sobrevida, maior a possibilidade de
desenvolver doenças crônicas que podem contribuir
para a ocorrência de pensamento alterado, com déficit cognitivo. Esse fator ainda é agravado quando se
trata de idosos institucionalizados, que são prejudicados pela inatividade física, mental e pelo isolamento social (VITORELLI; PESSINI; SILVA, 2005, p. 102).

Para os autores, a arteterapia é comumente definida como uma atividade privilegiada
de expressão. É esse privilégio, dentre outros,
que faz da arte terapia uma disciplina paramédica muito particular. O ser humano, independentemente da idade, busca a felicidade.
Ora, se ser feliz depende da boa saúde ela,
entretanto, não é suficiente. Com efeito, todos
nós conhecemos pessoas com boa saúde e
bem estar.É aí que a arte como terapia adquire a sua importância na existência do idoso.
Portanto, esta teoria deve ser colocada em
prática, tornando-se imprescindível na saúde mental, e assim, refletindo na saúde total:
O tempo tem estado indescritivelmente bonito, isto
é, o que mais tem contribuído para que eu não escreva cartas e em vez disso, eu acabei de pintar o
teto de Bollinger e trabalhei mais em minha escritura e por último, embora não menos importante recanalizar os riachos para evitar infiltrações e preparei
comida gostosa, encontrei e comprei um vinho excelente. Tudo isso me tem repousado e me curado de
vários aborrecimentos (BRENNAN, 2008, p. 54).

Assim, é evidente que a arte participa fundamentalmente pela busca de uma qualidade existencial para a vida de uma pessoa, na consciência do ser vivo humano e vivente. A arte visual
e a arte cênica para as pessoas com doenças
degenerativas é uma chave muito importante
para abrirmos o cérebro cansado, pois permite
a liberdade de comunicação por meio de uma

pintura, de um desenho, de trocas de olhares
no qual a pessoa expressa os seus sentimentos
e através de seus traços e cor, ele mostra-se e
suas emoções criam vida (BRENNAN, 2008).
A verdade é que esta área é ainda encarada
na nossa sociedade mais como uma forma de
distração, do que uma área que possui uma importância determinante para o desenvolvimento
pessoal, social e cultural da criança. Claro que,
se a sociedade não confere uma função social
e educativa à expressão plástica, será extremamente difícil sensibilizar os diferentes intervenientes no processo educativo para a sua importância: “A arte é vista como um processo de
comunicação social, envolvendo sentidos e significados inteligíveis a qualquer pessoa, combinando as vivências individuais com a recepção
do produto estético, percebido como produto social da cultura” (STUMM, 2007, p. 362).
Ao trabalhar com um lápis, canetinha ou pincel, usamos a coordenação motora, pois é necessário segurar com firmeza o objeto a ser
usado. Ao fazer um traço independente se está
reto ou não, ouvir uma história e depois explicar
o que entendeu usando o raciocínio e a criatividade, realizam-se exercícios motivadores. Ouvir
uma música ou cantar para uma pessoa que
não tem nenhum movimento corporal foi certamente para uma experiência maravilhosa, fascinante. O significado da arte na educação, explicitando conteúdos, objetivos e especificidades,
tanto no que se refere ao ensino e à aprendizagem, quanto no que se refere à arte como
manifestação humana (BRASIL, 2001, p. 15).
Considera-se a arte como sendo uma linguagem que expressa, comunica e atribui
sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização
de linhas, formas, pontos, cor, luz, sendo,
portanto, uma das maneiras mais importantes de se expressar e se comunicar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aprendizagem artística envolve, dessa forma, um conjunto de diferentes tipos de conhecimentos, que visam à criação de significações, exercitando fundamentalmente a constante possibilidade de transformação do ser humano.
A maneira como se aborda a ludicidade em sala de aula, proporciona um estímulo maior e
mais adequado, para o desenvolvimento motor infantil. Percebeu- se, portanto, a necessidade
de se buscar e ou criar novas situações envolvendo o lúdico para que as crianças tenham uma
experiência de aprendizagem mais positiva por meio das brincadeiras e jogos. Os resultados
observados foram discutidos e analisados gerando uma autoavaliação diagnóstica sobre a importância das artes para o desenvolvimento da criança, uma vez que de algum modo todas
as crianças aprendem brincando. De acordo com o Referencial Curricular (1998), o papel da
educação infantil é o de cuidar da criança em espaço formal, contemplando a alimentação, a
limpeza e o lazer (brincar). Também é seu papel educar, sempre respeitando o caráter lúdico das
atividades, com ênfase no desenvolvimento integral da criança.
Conclui-se que o ensino de arte proporciona possibilidades para o desenvolvimento da criança, sendo percebida como forma de construção do conhecimento e compreensão do mundo.
No entanto, a contemplação e a criatividade nas artes devem transcender o ambiente escolar.
Faz-se necessário investir na expansão dos espaços culturais, conceber um ambiente onde os
educandos tenham acesso a um material visual, ferramenta de interatividade, oficinas de pintura,
dança, fotografia, artesanato, teatro, música, etc. É necessário promover visitas aos espaços
culturais como museus, exposições, teatros, etc., essas atividades favorecem a ampliação do
conhecimento de mundo e consequentemente promove apropriação de significados, além de
estimular a busca por novas aprendizagens.
Assim sendo, as artes possuem muita relevância na educação básica infantil para que as crianças vivenciem suas experiências, se expressem e ampliem o conhecimento, desenvolvendo o
pensamento criativo e estético.
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______. Teoria e prática do ensino de arte: a
língua do mundo. São Paulo, FTD, 2009.
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RESUMO:A pesquisa que será apresentada busca refletir sobre os desafios da escola do século
XXI, bem como a democratização do ensino superior, com ênfase no PROUNI. A metodologia
do trabalho se faz por meio bibliográfico, em que se utilizou livros, artigos científicos e rede
mundial de computadores. Os conteúdos abordados levam em consideração os saberes docentes no ensino superior, assim como, a gestão de qualidade total e a prática participativa no
âmbito educacional, destacando a educação como início gerador do processo de gestão pela
qualidade, devendo agir como facilitador para a melhoria efetiva e eficaz de seus próprios
objetivos.
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INTRODUÇÃO

A

escola é uma instituição que está em constante interação, com papel essencial na
sociedade, favorecendo o crescimento intelectual e pessoal dos alunos. A democratização do ensino superior, através do PROUNI consiste numa política pública voltada
à garantia do acesso, permanência e inclusão dos beneficiados no mundo acadêmico, dando
oportunidade de estudo e acesso à educação superior.
As inovações educativas exigem a formação de um profissional consciente e reflexivo, capaz
de conduzir situações complexas, sempre em busca de qualificação profissional, para conseguir
vencer os desafios para uma educação de qualidade. A Gestão da Qualidade Total é importante
para todas as organizações, levando em consideração o fortalecimento da escola à construção
e conquistas de novas parcerias e à modernização e melhoria dos processos de gestão.
O mundo atual vem consolidando mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas, essas
transformações ocorrem também no cenário educacional, dessa maneira, a gestão escolar precisa incluir a participação ativa de todos os envolvidos no processo educacional, com o objetivo
de garantir a qualidade do ensino e aprendizagem no espaço escolar.
O trabalho que será apresentado terá como objetivo propor reflexões acerca de desafios constantes no âmbito educacional, com foco em alguns assuntos pertinentes a educação de qualidade. Este trabalho contribuirá para reflexão da importância do fortalecimento da escola em busca
de objetivos a serem alcançados.
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DESAFIOS DA ESCOLA DO SÉCULO
XXI
O novo século é, em essência, sinônimo de horizonte de nova esperança. Uma esperança que,
por ser eminentemente humana e humanizadora,
elege a prioridade educativa como sua aliada incontornável na edificação de uma nova ordem
social onde todos contam e cada um possa ser
capacitado para participar ativamente num processo de desenvolvimento que, para o ser, recupera a centralidade da pessoa na sua mais plena
e inviolável dignidade (MEC, 2000).

Assim como, as ações do trio gestor podem
contribuir eficazmente para a prática participativa
na escola através da construção de um ambiente significativo de vivências e, ao mesmo tempo,
mais igualitário, a qual proporciona de modo significativo o aperfeiçoamento do conhecimento
profissional do educador, desenvolvendo capacidades reflexivas sobre a própria prática, conduzindo-os a uma consciência coletiva, crítica e
dinâmica, bem como, possibilitar que todos os
envolvidos no processo educacional participem
da construção e elaboração do Projeto Político
Pedagógico, que é um instrumento que deverá
servir de base para o trabalho pedagógico, direcionando as ações da equipe gestora e dos professores especialmente, com foco na formação e
na aprendizagem dos alunos (BARBOSA, 1994).

A escola é uma instituição que está em constante interação, com papel essencial na sociedade,
favorecendo o crescimento intelectual e pessoal
dos alunos. Quando a escola oferece uma eduDessa maneira, a participação exige a criação
cação de qualidade possibilita que seus alunos
utilizem os conhecimentos adquiridos de maneira de espaços de participação, ou seja, cabe a geseficaz, para que possam aplicar em favor da so- tão escolar criar tais espaços e fomentar estratégias de participação, oportunizando os meios
ciedade:
para que seja estabelecido um diálogo com proDiante das transformações radicais na realida- fessores, alunos e pais na efetivação da gestão
de em que está situada, a escola se questiona democrática na escola (BARBOSA, 1994).
buscando superar práticas cristalizadas pelo tempo, redimensionando a sua função social. Nessa trajetória, a Pedagogia vem tentando articular
contribuições - muitas vezes contraditórias - da
Psicologia, Linguística, Sociolinguística, Fisiologia
da Visão e, mais recentemente, da Psicolinguística. Essas contribuições visam influenciar a Pedagogia na formulação de uma nova teoria de
ensino apropriada à questão da leitura e escrita.
Mas, além delas, é preciso acrescentar ainda,
questões de natureza política, econômica, social
e cultural, que orientam e condicionam o domínio
de um saber numa dada sociedade, e que se revela nos pressupostos dos métodos (BARBOSA,
1994, p.69).

As Práticas educativas precisam ser dinâmicas, motivadoras e fazer sentido para os alunos,
pois só assim, favorecem as aprendizagens significativas. De acordo com Castro (1999) constata-se, que o Fundef inaugurou uma nova etapa no processo de desenvolvimento do ensino
fundamental, oferecendo respostas para alguns
dos seus principais dilemas. Com prazo de vigência de dez anos, os resultados iniciais desta
reforma deverão ser ampliados e consolidados
nos próximos anos, sinalizando assim perspectivas alentadoras para a educação básica. Todas
essas ações convergem para o mesmo objetivo
estratégico: construir um sistema público de ensino democrático e com qualidade, capaz de dar
Nesse aspecto, há de se refletir sobre as prá- suporte ao desenvolvimento sustentável do País
ticas de ensino adotadas na escola, levando em no século XXI.
consideração que os conhecimentos que se
constituírem no universo escolar devem estar próximos de questões pautadas nas vivências dos
alunos, com objetivos que viabilizam a prática
educativa com o contexto em que estão inseridos.

701

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO
SUPERIOR, COM ÊNFASE NO PROUNI
O Prouni - Programa Universidade para Todos,
criado pela MP nº 213/2004 e institucionalizado
pela Lei nº 11.096/2005. Trata da concessão
de bolsas de estudos nas modalidades integral
e parcial a estudantes carentes, em cursos de
graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior.
Conforme Art. 2º as bolsas se destinam a:
[...] I)estudante que tenha cursado o ensino
médio completo em escola da rede pública ou
em instituições privadas na condição de bolsista
integral; II) a estudante portador de deficiência,
nos termos da lei; III); ao professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura,
normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica, independentemente da renda a que se referem os §§
1 e 2 do art. 1 da lei (BRASIL, 2005).
Consiste numa política pública voltada à garantia do acesso, permanência e inclusão dos
beneficiados no mundo acadêmico, dando oportunidade de estudo a segmentos que, historicamente, tiveram dificuldade de acesso à educação
superior: afrodescendentes, indígenas e deficientes, enfrentando o desafio de romper ciclos de
pobreza, agravados pelo não acesso à educação
superior.

Catani (2005) ainda destaque que, o MEC pretendia instituir o Prouni por meio de Medida Provisória. No entanto, a decisão do governo foi encaminhar Projeto de Lei (PL) ao Congresso em maio
de 2004. Inicialmente, o PL previa apenas bolsas
de estudo integrais concedidas a “brasileiros não
portadores de diploma de curso superior e cuja
renda familiar não exceda a um salário mínimo per
capita” (BRASIL. MEC, 2004, Art. 1º, § 1º).
As bolsas atenderam a cerca de 80 mil alunos,
sendo destinadas apenas a concluintes do ensino
médio em escolas públicas e à formação de professores da rede pública em cursos de licenciatura
ou pedagogia. Os critérios para selecionar os beneficiários foram dois: a nota e o perfil socioeconômico do estudante no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), com exceção para os professores
da rede pública. Os ingressantes em nível superior
através do Prouni seriam dispensados do processo seletivo específico das instituições privadas.
Um dos primeiros passos da Reforma Universitária “seria a edição de medidas que, a um só
tempo, suprissem a necessidade de ampliação
da rede de ensino superior e não implicam gastos
para a União” (MANCEBO, 2004, p. 80). E para
Carvalho (2006):

De acordo com Catani (2005) a Reforma Universitária do governo Lula envolve uma série de
discussões e propostas, sendo o Programa Universidade Para Todos (Prouni) anunciado como
carro-chefe na democratização da educação superior brasileira. No entanto, desde o anúncio de
que o Projeto de Lei seria encaminhado ao Parlamento (13.05.2004) até a versão definitiva da
Lei nº 11.096 (13.01.2005), o Programa sofreu
diversas alterações, influenciadas pelas IES particulares e beneficentes. Representou, também,
um estímulo à ampliação das IES privadas.
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Neste contexto, o Programa Universidade para
todos (Prouni), surge com o discurso de justiça
social, tendo como público alvo, estudantes carentes, cujos critérios de elegibilidade são a renda per capita familiar e o estudo em escola pública ou privada na condição de bolsistas. Além
disso, o programa estabelece, obrigatoriamente,
que parte das bolsas deverá ser direcionada a
ações afirmativas, aos portadores de deficiência
e aos negros e indígenas. A formação de professores de ensino básico da rede pública, também
consta como prioridade. A intenção é a melhoria na qualificação do magistério, com possíveis
impactos positivos na qualificação da aprendizagem dos alunos da educação básica (CARVALHO, 2006, p.985).

SABERES DOCENTE NO ENSINO
SUPERIOR
É sabido que no curso superior, recebemos as
primeiras orientações para o exercício profissional,
mas também, a ação docente ultrapassa os limites
da sala de aula:

A identidade é construída a partir da significação
social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação das práticas
consagradas culturalmente e que permanecem
significativas. Práticas que resistem a inovações
porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e
as práticas, da análise sistemática das práticas à
“O Prouni funciona desde 2005, com o objeti- luz das teorias existentes, da construção de novas
vo de levar estudantes de baixa renda e academi- teorias (PIMENTA, 1999, p. 19).
camente qualificados, para a educação superior
em instituições universitárias privadas”(OCDE,
A construção de competências exige uma pos2010). Os critérios de concessão ao financia- tura diferenciada diante do conhecimento, possimento do Programa dependem de ENEM (Exame bilitando reflexões acerca da prática educativa e
Nacional do Ensino Médio) e da renda familiar:
pensando em “que aluno se quer formar?”:
As bolsas plenas de pagamentos dos direitos
de inscrição são concedidas a estudantes oriunO trabalho da educação escolar, no cotidiano da
dos de famílias com renda igual ou inferior a um sala de aula, é um trabalho de reflexão pelo qual
salário e meio, ao passo que bolsas financiando o pensamento dos alunos e profes- sores vem a
parcialmente os direitos de inscrição são atribu- apossar-se do significado da realidade concreta,
ídas a estudantes de famílias com renda de no reto- mando-a a partir do abstrato, que é o conhemáximo três salários mínimos. Os estudantes em cimento existente. Não se despreza o processo de
período integral que recebem bolsas plenas são formação de conceitos, tal como é v isso na lógica
também elegíveis para uma alocação mensal de formal. Apenas se considera que este, ao atingir
subsídio (OCDE, 2010, p.275).
a simbolização, é a pré-partida para a cognição
(WACHOWICZ, 1992, p. 71).
A renúncia fiscal é o instrumento pelo qual se
dá a parceria entre o Governo Federal e a iniciativa privada de oferta de ensino superior, revertendo o benefício ao cidadão. A isenção dos impostos previstos pelo programa viabiliza a oferta de
vagas nas IES privadas vinculadas ao programa:
Art. 8° A instituição que aderir ao Prouni ficará
isenta dos seguintes impostos e contribuições no
período de vigência do termo de adesão: I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída
pela; III - Contribuição Social para Financiamento
da Seguridade Social, e IV - Contribuição para o
Programa de Integração Social (BRASIL, 2005).

Todo processo de inovação pedagógica exigida
no ensino superior, acaba por refletir nas práticas
pedagógicas do professor, pois cada vez mais será
exigido subsídios que desenvolvam as competências de seus alunos e não apenas ser um mero
transmissor de conhecimentos. Sendo assim, Pimenta e Anastasiou (2008, p.173) destacam:
A universidade não deve simplesmente adequar-se às oscilações do mercado, mas aprender a
olhar em seu entorno, a compreender e assimilar
os fenômenos, a produzir respostas às mudanças
sociais, a preparar globalmente os estudantes
para as complexidades que se avizinham, a situar-se como instituição líder, produtora de ideias,
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culturas, artes e técnicas renovadas que se comPara os autores (2004), compreender o saprometam com a humanidade, com o processo ber do professor como saberes que têm como
de humanização (PIMENTA; ANASTASIOU, 2008, objetos de trabalho seres humanos e advém
de várias instâncias: da família, da escola que
p..173).
o formou, da cultura pessoal, da universidade,
O processo educativo no ensino superior pre- provém dos pares, dos cursos de formação concisa estar alinhado à pesquisa, para que essa tinuada; é plural, heterogêneo, é temporal, pois
se constrói durante a vida e o decurso da carreimetodologia proporciona reflexões, servindo de
ra, portanto, é personalizado e situado.
instrumento para o aprimoramento da prática pedagógica. Para Tardif (2002), o saber profissional
Essa concepção da amplitude de saberes que
encerra também aspectos psicológicos e psicos- forma o saber do professor é fundamental para
sociológicos, pois exige do professor um conheci- entender a atuação de cada um no processo
mento sobre si mesmo e um reconhecimento por de trabalho coletivo desenvolvido pela escola.
parte dos outros. O saber do professor é um saber Cada professor insere sua individualidade na
experiencial, pois é prático e complexo.
construção do projeto pedagógico, o que traz
a diversidade de olhares contribuindo para a
As inovações educativas exigem a formação de ampliação das possibilidades e construção de
um profissional consciente e reflexivo, capaz de outros novos saberes (TARDIF, 2002).
conduzir situações complexas, sempre em busca
O professor como mediador de conhecimento
de qualificação profissional, para conseguir vené
capaz de refletir sobre sua prática e direciocer os desafios para uma educação de qualidade.
ná-la de acordo com os objetivos que desejam
O saber docente no ensino superior, torna-se um
alcançar, tendo como prioridade as aprendizadesafio, no que diz respeito à formação de formar gens de seus alunos. O ato de ensinar está liprofissionais competentes, capazes de gerenciar gado ao de aprender, pois ao mesmo tempo
diversas situações com autonomia e responsabili- que um docente possibilita que os discentes
dade (TARDIF, 2002).
busquem formas de conhecimentos diversas,
está criando um alicerce no ato de ensinar e
É preciso pensar que um aluno reflexivo será for- aprender:
mado por um professor reflexivo em uma escola
O aluno registra palavras ou fórmulas sem
reflexiva, assim, pode-se supor que a formação
desse aluno será de excelência. Levando em con- compreendê-las. Repete-as simplesmente para
sideração a importância de o docente refletir as conseguir boas classificações ou para agradar
suas pedagógicas, valorizando a prática de sala ao professor [...] habitua-se a crer que existe
de aula como um espaço de construção de co- uma ‘língua do professor’, que tem de aceitar
sem a compreender, um pouco como a missa
nhecimento:
em latim [...] O verbalismo estende-se até às
matemáticas; pode-se passar a vida inteira sem
Toda e qualquer ideia sobre ensino, educação saber porque é que se faz um transporte numa
formal e vida nas escolas implica, necessariamen- operação; prende-se mas não se compreendeu;
te, um pensar sobre a formação dos profissionais contenta-se em saber aplicar uma fórmula mágique atuam neste universo: os professores. E toda ca (REBOUL, 1982, p. 27).
e qualquer reflexão sobre a formação de professores implica, ao nosso ver, estendê-la a um tempo e
Assim, pensar nas práticas educativas do ena um espaço que extrapolam o tempo da gradua- sino superior, é levar em consideração a didáção e o espaço da universidade; entendê-la como tica aplicada, os métodos, a articulação de saprocesso coletivo assumindo pelos próprios pro- beres, é repensar práticas e ao mesmo tempo
fessores, na interação com os outros sujeitos do dar oportunidades de busca de informações, de
ato pedagógico, e aceitá-la como um desafio de repensar e reconstruir conhecimentos, ampliansuperação e crescimento constantes, a despeito do horizontes, é como pensar num compartilhadas dificuldades que possam advir dessa opção( mento de aprendizagens, onde o docente ensina, mas também aprende.
BENINCÁ; CAIMI, 2004, p.7).
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GESTÃO DE QUALIDADE TOTAL
E PRÁTICA PARTICIPATIVA NA
EDUCAÇÃO
A Gestão da Qualidade Total busca a qualidade
não apenas na entrega de um produto ou serviço,
mas também na relação com fornecedores e com
o público interno da instituição, levando em consideração a participação das famílias na parceria
para melhoria da aprendizagem.
Segundo Xavier (1991), qualquer esforço para
melhorar a qualidade da educação também deve
passar por sua gestão, o que indica a necessidade de também abordar a preparação dos gestores
na busca por uma educação de melhor qualidade:
A organização e a gestão constituem o conjunto
das condições e dos meios utilizados para assegurar o bom funcionamento da instituição escolar,
de modo que alcance os objetivos educacionais
esperados. Os termos organização e gestão são,
frequentemente, associados à ideia de administração, de governo, de provisão de condições de
funcionamento de determinada instituição socialfamília, empresa, escola, órgão público, entidades
sindicais, culturais, científicas, etc. para a realização de seus objetivos (LIBÂNEO, 2003).
Para o autor (2013), a escola é dinâmica e expansiva, dessa forma, é preciso incorporar novos
desenvolvimentos para que a mesma vença os
desafios e a Gestão de Qualidade Total é justamente essa ferramenta metodológica para que os
objetivos de uma educação de qualidade sejam
alcançados. E para completar esta linha de pensamento:

As organizações são unidades sociais (e, portanto, constituídas de pessoas que trabalham
juntas) que existem para alcançar determinados
objetivos. Os objetivos podem ser o lucro, as transações comerciais, o ensino, a prestação de serviços públicos, a caridade, o lazer, etc. Nossas
vidas estão intimamente ligadas às organizações,
porque tudo o que fazemos é feito dentro de organizações (CHIAVENATO, 1989, p.3).
Para alcançar um patamar de qualidade aceitável entre os diferentes públicos que projetam
suas expectativas sobre o andamento e resultados da educação, Xavier (1991) destaca que não
se pode falar em educação de qualidade, sistema
educacional de qualidade ou sistema de ensino
de qualidade se, ao nível de cada sistema, os aspectos mencionados na definição de qualidade
não forem considerados; qualidade ampola, que
tem a ver com uma boa especificação do que se
quer; custo adequado e atendimento compatível,
tudo isso com o objetivo de satisfazer clientes internos e externos ao longo do processo educacional. O mundo moderno vem sendo objeto de
profundas e aceleradas transformações e a centralidade do papel da educação e da produção
do conhecimento sendo reconhecida por todos.
E Longo (1994) ressalta que a Gestão da Qualidade Total possa ocorrer é necessário levar em
consideração alguns fatores essenciais dos sistemas educacionais como: o comprometimento
político dos dirigentes, a busca por alianças e
parcerias (públicas e privadas), a valorização dos
profissionais da educação, a gestão democrática, o fortalecimento e a modernização da gestão
escolar e a racionalização e a produtividade do
sistema educacional.
O autor ressalta ainda que, a Gestão
da Qualidade Total (GQT) é uma opção
para a reorientação gerencial das organizações.
Tem como pontos básicos:
foco no cliente; trabalho em equipe permeando toda a organização; decisões baseadas em fatos e dados; e a
busca constante da solução de problemas
e da diminuição de erros. Para o autor, a
GQT valoriza o ser humano no âmbito das
organizações, reconhecendo sua capacida705
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de de resolver problemas no local e no momento ser vista sob a perspectiva das seis dimensões
em que ocorrem, e busca permanentemente a da qualidade (qualidade intrínseca, custo, atendiperfeição.
mento, moral, segurança e ética).
Nesta visão, este estudo precisa ser entendido como uma nova maneira de pensar, antes de
agir e produzir. Implica uma mudança de postura
gerencial e uma forma moderna de entender o
sucesso de uma organização. É uma nova filosofia gerencial que exige mudanças de atitudes
e de comportamento. Essas mudanças visam ao
comprometimento com o desempenho, à procura do autocontrole e ao aprimoramento dos processos. Implica também uma mudança da cultura da organização. Longo (1994) destaca que as
relações internas tornam-se mais participativas, a
estrutura mais descentralizada, e muda o sistema
de controle. Diante do exposto, Longo (1996) enfatiza:
As instituições de ensino que pretendem atingir
a excelência em seus serviços por meio de um
sistema de gestão da qualidade devem reunir as
seguintes características: foco centrado em seu
principal cliente — o aluno; forte liderança dos dirigentes; visão estratégica (valores, missão e objetivos) claramente definida e disseminada; plano
político-pedagógico oriundo de sua visão estratégica e definido pelo consenso de sua equipe de
trabalho; clima positivo de expectativas quanto
ao sucesso; forte espírito de equipe; equipe de
trabalho consciente do papel que desempenha
na organização e de suas atribui- ções; equipe
de trabalho capacitada e treinada para melhor
desempenhar suas atividades; planejamento,
acompanhamento e avaliação sistemáticos dos
processos; e preocupação constante com inovações e mudanças (LONGO, 1996) .

É na escola que ocorre a construção do conhecimento, que possibilitará aos indivíduos a
interpretação das informações encontradas em
livros e na internet. O processo educacional e pedagógico que ocorre na escola, assim como as
experiências que ele proporciona aos envolvidos,
constitui-se em importante elemento de aprendizagem e formação das pessoas que atuam nesse
ambiente. Muitas vezes os próprios professores,
por meio de reflexões sobre sua prática, se apropriam dessa aprendizagem, mas espera-se que
haja uma orientação vinda da gestão escolar, no
sentido de propiciar o desenvolvimento pretendido pela escola, em termos educacionais:
[...] participação significa a intervenção dos
profissionais da educação e dos usuários (alunos
e pais) na gestão da escola. Há dois sentidos
de participação articulados entre si. Há a participação como meio de conquista da autonomia
da escola, dos professores, dos alunos, constituindo–se como prática formativa, como elemento pedagógico, metodológico e curricular. Há a
participação como processo organizacional em
que os profissionais e usuários da escola compartilham institucionalmente certos processos de
tomada de decisão (LIBÂNEO, 2001, p. 113).

O mundo atual vem consolidando mudanças
sociais, culturais, políticas e econômicas, essas
transformações ocorrem também no cenário educacional, dessa maneira, a gestão escolar precisa incluir a participação ativa de todos os envolvidos no processo educacional, com o objetivo de
garantir a qualidade do ensino e aprendizagem
Segundo Xavier (1995) a conceituação de no espaço escolar (LIBÂNEO, 2001).
qualidade da educação, ou do ensino, precisa
ser mais esclarecida na sua dimensão gerencial.
Nesta concepção, a gestão escolar pode conNão faz sentido negar as dimensões formais e tribuir eficazmente para a prática participativa na
política da educação, ou seja, qualidade formal escola através da construção de um ambiente sig— competência para produzir e aplicar métodos, nificativo de vivências e, ao mesmo tempo, mais
técnicas e instrumentos — e qualidade política, igualitário, a qual proporciona de modo significaaquela que se refere à competência para proje- tivo o aperfeiçoamento do conhecimento profistar estratégias de formação e emancipação das sional do educador, desenvolvendo capacidades
novas gerações, de sujeitos sociais capazes de reflexivas sobre a própria prática, conduzindo-os
definir por si próprios o seu destino histórico. To- a uma consciência coletiva, crítica e dinâmica.
davia, a qualidade em educação pode e deve
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Além disso, a participação exige a criação de
espaços de participação, ou seja, cabe a gestão
escolar criar tais espaços e fomentar estratégias
de participação, oportunizando os meios para
que seja estabelecido um diálogo com professores, alunos e pais na efetivação da gestão democrática na escola. As ações da gestão escolar
são fundamentais para que se possa oferecer
à sociedade uma escola que atenda suas demandas, cada vez mais exigentes em termos de
conhecimento, em que a revolução tecnológica
que presenciamos precisa estar atrelada às estratégias do gestor, acompanhando o ritmo das
mudanças e sempre renovando as práticas pedagógicas (LIBÂNEO, 2001):
Dirigir uma escola é pôr em ação, de forma integrada e articulada, todos os elementos do processo organizacional (planejamento,
organização, avaliação), envolvendo atividades de mobilização, liderança,

motivação, comunicação, coordenação. A coordenação é um aspecto da direção, significando a
articulação e a convergência do esforço de cada
integrante de um grupo visando a atingir objetivos. Quem coordena tem a responsabilidade de
integrar, reunir esforços, liderar, concatenar o trabalho de diversas pessoas (LIBÂNEO, 2001, p.
179).
Para tanto, é necessário que a gestão compartilhe esses objetivos comuns com todos os
envolvidos no processo educacional. A gestão
participativa transforma o espaço escolar em um
espaço de intensa reflexão, indagação, argumentação e experimentação. Cabe aos gestores, ouvir, reunir as expectativas dos envolvidos e tentar unir a participação de todos em um projeto
comum, pois o gestor é peça fundamental para
o funcionamento pedagógico e administrativo da
escola (LIBÂNEO, 2001).
Dessa maneira, para o
autor, a gestão escolar
aborda questões concretas da rotina educacional e busca garantir que
as instituições de ensino
tenham as condições necessárias para cumprir
seu papel principal: ensinar com qualidade e
formar cidadãos com as
competências e habilidades indispensáveis para
sua vida pessoal e profissional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desse trabalho era propor reflexões acerca dos desafios da escola do século XXI,
levando em consideração uma importante política pública que fortalece a democratização do
ensino no Brasil, além de trazer questionamentos sobre o saber docente e como a gestão de
qualidade total e a prática educativa em conjunto permitem que a educação caminhe em busca
da excelência na qualidade dos serviços oferecidos aos seus estudantes.
As políticas educacionais favorecem a democratização do ensino e possibilitam o debate acerca da inclusão e promoção de acesso ao ensino superior, por meio das diretrizes, estratégias e
ações que revitalizam os diversos sistemas de ensino.
A Gestão da Qualidade Total favorece significativamente a educação quando as mudanças
começam a ocorrer e os princípios, conceitos e fundamentos dessa gestão se integram à cultura
da organização e ao cotidiano, favorecendo assim, a participação, criatividade e responsabilidade de todos os envolvidos no processo educacional.
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PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO NA IDADE ESCOLAR

RESUMO: O presente artigo como meta propõe-se contribuir para o entendimento dos processos de alfabetização e letramento, apresentando uma proposta de reflexão sobre como o
docente pode trabalhar juntamente com os alunos em sala, atividades que favoreçam a alfabetização e do letramento, bem como, seus processos em vinculação aos estudos no campo
da linguagem para o crescimento na oralidade e escrita dos educandos, partindo, das características de época e experiência em sociedade, numa perspectiva geral sobre dificuldades e
desafios para crianças, jovens e adultos no Brasil e no mundo. Destina-se não somente para
os profissionais que atuam na área da educação a fim de acrescentar contribuições para a
prática pedagógica e para a comunidade acadêmica, no que diz respeito à formação de nossos
futuros educadores.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Língua Escrita; Emília Ferreiro.
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INTRODUÇÃO

E

m todas as comunidades do mundo o processo de alfabetização é uma etapa de suma
importância para a vida social e escolar do discente, especialmente nos âmbitos em que
há valorização da escrita e da interpretação do que se lê, e ainda mais em nossa sociedade que vive em mudança constante de formas de comunicação, exige-se aprender a interpretar, a questionar, a escrever textos e compreendê-los, ou seja, refletir sobre a sua própria escrita.
Em qualquer momento, ao ingressar na alfabetização, cria-se expectativas de sua iniciação ao
processo complexo de alfabetização, nesse processo é claro que há a necessidade da memorização das letras, sílabas, expressões escritas, uma etapa de grande importância para a vida social e escolar, especialmente nos contextos em que há valorização da escrita e da interpretação.
Para poder ter condições de escrever, hoje se espera muito mais do educando, a reflexão sobre
o funcionamento da linguagem é parte integrante para um bom desenvolvimento da aprendizagem de criança.
Percebemos que há um desafio para o educador como declara a autora Maria Fernandes
(2008) quando diz que “o desafio do educador é organizar as atividades de sala de aula a partir
dos estudos e pesquisas atuais na área da linguagem, possibilitando uma aprendizagem da língua oral e escrita de acordo com as características da época que está vivendo”.
Para tentarmos superar o desafio proposto pela autora Maria Fernandes, iremos abordar neste
trabalho o contexto histórico e as definições de alfabetização e letramento, ou seja, seu surgimento e sua evolução para iniciarmos a compreensão do processo da língua escrita à luz dos
escritos de Emília Ferreiro sobre a importância dos processos de alfabetização.
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• Letrado: Que ou aquele que tem instrução ou erudição; erudito;
• Iletrado: Que ou aquele que não aprenSegundo os conceitos de Ferreiro (1982),
alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de ler e deu a ler ou escrever, não letrado; analfabeto.
• Letramento: A linguagem escrita.
escrever, é o processo pelo qual se adquire o
domínio de um código e das habilidades de
Nesta concepção vygotskiana, o conheutilizá-lo para ler e escrever, dominar de técnicas para exercer a arte e a ciência da escrita, cimento das letras é apenas um meio para
e igualmente o desenvolvimento de novas con- o letramento, que é o uso social da leitura e
figurações de compreensão e interpretação e da escrita. Para formar cidadãos atuantes e
aplicação da linguagem de uma maneira geral. interacionistas, é preciso conhecer a imporPara a autora (1982), a alfabetização deve tância da informação sobre letramento e não
caminhar ao lado com o letramento, ainda que de alfabetização. Letrar significa colocar a
são dois processos de significados distintos criança no mundo letrado, trabalhando com
deve ter como início da aprendizagem da escri- os distintos usos de escrita na sociedade.
E na visão de Mendonça (2011), essa inclusão
ta, como acréscimo de habilidades de uso da
leitura e da escrita nas práticas sociais na qual começa muito antes da alfabetização, quando a
envolvem a língua escrita, e de atitudes de ca- criança começa a interagir socialmente com as
ráter prático em relação ao aprendizado; com- práticas de letramento no seu mundo social. O
preendendo que a alfabetização e letramento, letramento é cultural, por isso muitas crianças já
devem ter tratamento de ordem diferente e com vão para a escola com o conhecimento alcançaisso alcançar o sucesso no ensino aprendiza- do de maneira informal absorvido no cotidiano.
gem da língua escrita, falada e contextualizada. Ao conhecer a importância do letramento, deiO educando deve ver a escrita como momento xamos de exercitar o aprendizado automático
natural de seu desenvolvimento e não como trei- e repetitivo, baseado na descontextualização.
Incorporação funcional das capacidades a
namento imposto de fora para dentro: “o que se
deve fazer é ensinar a linguagem escrita, e não que conduz o aprender a ler e A autora Onaide
apenas a escrita das letras” (VYGOTSKY, 2007). Schwartz Mendonça (2011) em seu artigo “PerLetramento vem da tradução da palavra ingle- curso histórica dos métodos de alfabetização”
sa “literacy”, no português pode ser traduzida apresenta um resumo em períodos. Seguindo
como uma condição de ser letrado, o letramen- a pesquisa da autora a história da alfabetizato, procurando entender a importância do mes- ção, sendo dividido em quatro períodos, no
mo e como utilizá-lo de forma significativa. Con- qual o primeiro período se dá início na Antiguitinuando sobre os conceitos de alfabetização dade. O período vai até a Idade Média e nese letramento, é essencial que entendamos o sa época o método utilizado foi o de soletrar:
significado de algumas palavras para compre• O segundo momento vai dos sécuender a significação no processo de alfabetilos XVI e XVIII até a década de 60
zação, segundo a concepção de (VYGOTSKY,
• o quarto momento, considerando o atu2007): Analfabeto, alfabetização e alfabetizar.
al que muitos pesquisadores denominam
de “reinvenção da alfabetização”. É nes• Analfabetismo: Estado ou condição de
se período que surge a preocupação e
analfabeto;
mais pontual aparecem os índices que
• Analfabeto: Que ou aquele que não
demonstram o fracasso da alfabetização
conhece o alfabeto; que ou aquele que não
no nosso país (2011/ 2012). pesquisado
sabe ler nem escrever; iletrado, não letrado;
pelo Instituto Paulo Montenegro apresenta
• Alfabetização: Ato ou efeito de alfabetizar;
que apenas nível de alfabetização básico.
• Alfabetizar: Ensinar ou aprender a ler e a
escrever;

CONCEITOS DA ALFABETIZAÇÃO
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O Brasil apresenta um avanço nos níveis de
alfabetização comparado referente ao pleno
domínio das habilidades de leitura e escrita
para o mundo, mesmo que ainda se encontra distante de alcançar o percentual médio
exigido pela Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),
6,25% do Produto Interno Bruto, o PIB.
Outro ponto importante pelo INAF são os
níveis de alfabetismo que são que hoje o letramento já está inserido no processo de
aprendizagem da leitura e da escrita, ou seja,
não basta alfabetizar é necessário letrar. A
alfabetização e o letramento não podem ser
apresentados
separadamente,
precisam.
O termo letramento não surge aleatoriamente é um vocábulo novo que aparece nos estudos de Educação e Ciências Linguísticas nos
anos 80. A palavra letramento é uma tradução
para o português da palavra inglesa literacy,
que significa “a condição de ser letrado” e
da palavra literate um adjetivo que caracteriza a pessoa que domina a leitura e a escrita.
Para a autora Magda Soares (2001) a palavra literacy implicitamente nesse conceito
está inserida a ideia de que “a escrita traz
consequências grupo social em que seja introduzido, quer para o indivíduo que aprenda a usar, escrever, alfabetizar, deixar de ser
analfabeto, ser alfabetizado. É nesse sentido
que damos o significado para o “letramento”,
ou seja, é sociedade que o saber ler e escrever não basta o adequado e o que se espera
é que as pessoas possam saber fazer o uso
da leitura e da escrita nas relações sociais.
Anteriormente definia - se uma pessoa analfabeta ou não ser o indivíduo era capaz de escrever seu próprio nome. Hoje quando é feito
as pesquisas relacionadas à alfabetização a
pergunta fundamental para definir se a pessoa é alfabetizada ou não, é perguntando se
a pessoa é capaz de ler e escrever um bilhete simples. Já existe a preocupação de avaliar o nível de letramento das pessoas. Em alguns outros países como Estados Unidos há
a avaliação e outros procuram essa avaliação.
O objetivo dessa avaliação não é o mesmo como
no Brasil, a autora Magda Soares cita a respeito:

[...] não basta denunciando, como se costuma
crer no Brasil, um alto número de pessoas que
não sabem ler e escrever (fenômeno a que nos
referimos nós, brasileiros, quando denunciamos
o nosso ainda alto índice de analfabetismo), mas
estão denunciando um alto número de pessoas
que evidenciam não viver em estado ou condição de quem sabe ler e escrever, isto é, pessoas que não incorporam os usos da escrita, não
se apropriaram plenamente das práticas sociais
de leitura e de escrita: em síntese, não estão se
referindo a índices de alfabetização, mas a níveis de letramento (SOARES, 2001, p. 22-23)

.
Assim o indivíduo que tem o acesso aos materiais de leitura e escrita e que faz uso indiretamente desse material, de certa forma, ele é letrado:
Da mesma forma, a criança que ainda não se alfabetizou, mas já folheia livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve histórias que lhe são lidas, está rodeada
de material escrito e percebe seu uso e função, essa
criança é ainda “analfabeta”, porque não aprendeu a ler
e a escrever, mas já penetrou no mundo do letramento, já é de certa forma, letrada (SOARES, 2011, p.24).

Assim, segundo o autor (2011), precisamos ter
consciência é que a alfabetização e o letramento
precisam “ caminhar ” juntos, mas a compreensão dos conceitos de cada termo precisa estar
claro porque nos dias de hoje, em que a sociedade espera muito mais de cada pessoa em relação à leitura e a escrita, ou melhor, exige - se que
o indivíduo não só saiba ler e escrever, mas que
faça o uso compreensível da escrita e da leitura.
É necessária uma participação por parte dos
profissionais da área da educação, porque
sem dúvida, esses educadores e pesquisadores são os primeiros que precisam entender
compreender e fazer uso da alfabetização e do
letramento de uma maneira coerente que possam levar os educandos também a compreensão do uso da leitura e da escrita no seu dia
a dia, ou seja, em suas práticas sociais. Existem certos pontos fundamentais para o aprendizado e progressão do aprendizado, assim
o mapeamento do processo e direcionamento da aprendizagem são muito importantes:
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• Uso dos conhecimentos prévios é das
formas mais significativas de compreensão desse novo universo do letramento;
• Acompanhamento do processo é muito
importante para direcionar e auxiliar nesta conquista;
• Propor situações de interação e leitura
em sala;
• Experimentar variados gêneros textuais
(SOARES, 2011, p.24).
Então, para o autor (2011), o método
é um caminho a seguir, o ponto de partida para essa jornada é o acesso a recursos
e didáticas deste aprendizado, porém para
chegar ao ponto de chegada os métodos
iniciais podem ser diversificados no decorrer desta jornada tão importante para o desenvolvimento da aprendizagem da criança.
Cabe ao professor também dar oportunidades de situações comunicativas para que
o aluno possa aos poucos se familiarizar-se
com os diversos gêneros textuais. Parte do
cotidiano do aluno. Dessa maneira, a criança
para aprender a ler e escrever terá que compreender o código linguístico da sua língua e
o uso funcional da linguagem que utiliza: “A
leitura é um processo pelo qual o leitor realiza um trabalho ativo da construção do significado do texto a partir do que está buscando nele, do conhecimento que já possui a
respeito do assunto, do autor e do que sabe
sobre a língua” (FERNANDES, 2008, p. 38).
O educando por sua vez precisa compreender esses dois pontos por meio das
hipóteses linguísticas que são os estudos feitos por Emília Ferreiro e Ana Teberosky que nos auxiliam no entendimento sobre como a criança compreende a escrita.

O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
SEGUNDO EMÍLIA FERREIRO
Segundo Ferreiro (1982), o processo de alfabetização é um momento bastante singular na
vida da criança e deve ser visto com um olhar
cuidadoso por parte dos pais e professores.
Apesar de ter uma idade legal para iniciar na
educação formal, muitas crianças ainda não
estão preparadas para este aprendizado, devemos estar atentos. Se antes a obrigatoriedade
iniciava-se aos seis anos com o Ensino Fundamental, hoje, temos a obrigatoriedade da matrícula de crianças com 4 anos de idade na Educação Infantil. Existem fases de desenvolvimento
infantil que devem ser respeitadas durante o
processo de ensino e aprendizagem e, além
disso, cada indivíduo deve ser visto de maneira particular neste processo, considerando seu
contexto familiar, cultural, econômico e social.
Para a autora (1982), nas séries iniciais do
Ensino Fundamental, acontece a alfabetização e enquanto no decorrer de alguns anos
ela se dá e se concretiza de forma natural e
linear para muitas crianças, enquanto para outras, esse mesmo processo não acontece de
forma tão simples e muitos problemas acabam surgindo como desafio para educadores
e pais que se deparam com “as dificuldades
de aprendizagem” das primeiras letras. Alternativas que contribuem de forma eficaz para
a melhoria do ensino-aprendizagem na fase
de alfabetização têm sido buscadas constantemente por estudiosos e professores que querem aplicar em suas salas de aula métodos
cada vez melhores para lidarem com o problema. As dificuldades de aprendizagem, trazem
novas metodologia, portanto, primordial neste
processo, a análise dos problemas enfrentados, é por meio da reflexão e do estudo que o
professor irá compreender e refletir sobre o seu
papel e sua prática pedagógica em relação
aos alunos com problemas de aprendizagem.
Além da compreensão e estudo das dificuldades de aprendizagem existentes, o professor interessado na alfabetização e seus
problemas, precisa entender como de fato
acontece esse processo, quais são suas etapas, mecanismos e métodos existentes para
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que possam decidir quais deve utilizar com
seus alunos. Manter - se sempre atualizado é
fundamental, já que a prática por si só não produz resultados efetivos; é preciso que a teoria sirva como norte em todas as situações e,
por meio dela, ele busque atuar de forma mais
assertiva, usando atividades mais eficientes,
significativas e que sejam (FERREIRO, 1982).
Mais do que saber o que é alfabetizar e quais
são as etapas e métodos que envolvem este
processo, o professor alfabetizador precisa
entender e diferenciar os conceitos de distúrbios de aprendizagem, déficit ou transtorno
de aprendizagem que são comuns em sala
de aula, uma vez que a ignorância é o maior
obstáculo a ser vencido nessa jornada. Existem outros problemas envolvendo a alfabetização que precisam ser considerados quando o
assunto é estudado. Perceber até que ponto
o contexto escolar e o extraescolar exercem
influência no âmbito da alfabetização permite
que entendamos as atitudes dos alunos com
déficit de aprendizagem (FERREIRO, 1982).
A criança pode apresentar dificuldades na alfabetização por não pronunciar corretamente as
palavras e ficar confusa na hora da escrita por
achar os sons das letras muito parecidos e vai
necessitar de um fonoaudiólogo, outras vezes,
pode ser que ela seja imatura e com uma fala
infantilizada, troque letras e escreva de forma
incorreta ou não compreenda o de aprendizagem não podem ser facilmente resolvidas pelos
professores, devendo ser encaminhadas para
avaliação de equipes multidisciplinares. Deu-se
ênfase aos estudos de Emília Ferreiro sobre alfabetização por considerá-los mais completos
e de melhores resultados com crianças com
déficit de aprendizagem (FERREIRO, 1982).
Abordamos suas ideias a fim de, prover o
professor alfabetizador de mecanismos para
tratar melhor em cada caso. Vale ressaltar
que para Emília Ferreiro não havia necessariamente um método alfabetizador, mas seus
estudos foram realizados a fim de demonstrar
como a criança ou adulto dentro ou fora da
escola concebe o sistema de escrita alfabética e quais são as hipóteses e concepções
a respeito deste sistema (FERREIRO, 1982).
Emília Beatriz Maria Ferreiro Schavi, mais co-

nhecida Emília Ferreiro, pesquisadora argentina, doutorou - se na Universidade de Genebra,
sob orientação do biólogo Jean Piaget, cujo
foco de trabalho era a epistemologia genética (desenvolvimento natural da criança). Em
1974, Emília Ferreiro desenvolveu na Universidade de Buenos Aires uma série de experimentos com crianças, que deu origem ao livro
Psicogênese da Língua Escrita, em parceria
com a pedagoga argentina Ana Teberosky, publicado em 1979, nos anos 1980 aflorou com
seus estudos sobre a maneira como a criança aprende o sistema de escrita alfabético.
MELLO (2007) por meio de instrumento de
pesquisa, demonstrou a importância dos estudos de Emília Ferreira para a educação
brasileira, considerando o contexto histórico
da chegada desses na educação brasileira.
Foi possível constatar, também, que são
poucos os estudos e pesquisas realizadas
sobre o pensamento construtivista de Emília,
até o final das pesquisas documental e bibliográfica foi possível localizar apenas oito referências bibliográficas de textos que tratam do
pensamento construtivista de Emília Ferreiro
sobre alfabetização, não tendo sido localizado nenhum que aborde especificamente a
produção de Emília Ferreiro. Por considerar
a quantidade de bibliografia sobre Emília Ferreiro insuficiente, Mello (2007) optou por estudar o livro Psicogênese da língua escrita,
escrito por Emília Ferreiro e Ana Teberosky
em 1979 e traduzido, no Brasil, em 1985.
A escolha desse livro relaciona-se com os seguintes aspectos: foi o primeiro livro de Ferreiro
traduzido no Brasil, nele são apresentados os
resultados da pesquisa sobre a psicogênese
da língua escrita, realizada por Emília Ferreiro
e colaboradores, os quais não foram ainda radicalmente contestados, apenas, por vezes, criticados. Após analisar a obra da pesquisadora
traduzida e publicada no Brasil, Mello (2007)
considerou que este livro era um marco do
pensamento construtivista sobre alfabetização
e constatou a grande influência dela no meio
acadêmico e entre os professores que atuavam
nas fases iniciais de ensino e alfabetização.
Em meados da década de 1980, os resultados da pesquisa sobre a psicogênese da lín716
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gua escrita, desenvolvida por Emília Ferreiro e
colaboradores, enfeixados sob a denominação
― construtivismo‖, foram considerados referencial teórico, por exemplo, no estado de São Paulo, para o Ciclo Básico de Alfabetização (CBA).
Especializadas, em textos de anais de congressos, em textos sugeridos aos professores para
utilizarem em sua prática pedagógica as ideias
de Emília Ferreiro, seja, ainda, em livros, teses e
dissertações acadêmicas sobre alfabetização.
Os trabalhos de Emília Ferreiro surgem, portanto, no cenário brasileiro destinadas a buscar
meios e soluções para enfrentar os problemas
de analfabetismo. Outro trabalho de Emília que
consideramos nesta pesquisa é o livro Reflexões sobre alfabetização, que traz na apresentação (FERREIRO, 1985), a intenção da autora
para o trabalho : Neste volume, estão reunidos quatro trabalhos produzidos em momentos diferentes, porém dentro da mesma linha
de preocupação : contribuir para uma reflexão
sobre a intervenção educativa alfabetizadora,
valendo-se de novos dados oriundos das investigações sobre a psicogênese da escrita da
criança. Fica claro que Emília quer contribuir
com o processo de alfabetização à medida
que apresenta suas reflexões para o professor.
Para MELLO (2007), acontece uma revolução conceitual, com base em Emília Ferreiro
e seus estudos e isto é fundamental para uma
mudança de postura em relação à alfabetização. Ante essas considerações, Ferreiro afirma
ter feito uma revolução conceitual a respeito
da alfabetização, por ter mudado o eixo em
torno do qual passavam as discussões sobre
o tema: dos debates sobre os métodos e os
testes utilizados para o ensino da leitura e da
escrita para a ideia de que não são os métodos que alfabetizam, nem os testes que auxiliam o processo de alfabetização, mas são
as crianças que constroem e reconstroem o
conhecimento sobre a língua escrita, por meio
de hipóteses que formulam, para compreenderem o funcionamento desse objeto de conhecimento. A obra Psicogênese da Língua Escrita
vai além de simples constatações. Segundo
MELLO (2007), em primeiro lugar não há uma
proposta didática de alfabetização na obra de
Emília Ferreiro e não se deve usá-la como tal.

É apenas o resultado de uma pesquisa acerca do processo de aquisição da língua escrita
por parte das crianças e que pode auxiliar a
reflexão dos professores e também dos psicólogos e psicopedagogos sobre como isto
acontece. Para os psicólogos, a obra fornece
elementos que permitem compreender o que
ocorre durante o processo de aquisição da
língua A maneira com que a criança aprende
para Ferreiro (2001), a criança, durante o processo de aprendizagem, possui um papel ativo, ou seja, cada uma com suas hipóteses e
reflexões, constrói seu próprio conhecimento.
Ferreiro as observou por meio das produções de escrita espontânea durante sua pesquisa e acabou pontuando que aprender não
é somente mérito da escola, mas também da
mente das crianças que chegam a ela repletas de constatações. Esse fato deve ser considerado e respeitado, pois, um desempenho
mais ou menos lento não quer dizer maior ou
menor inteligência por parte da criança Aprender, segundo Ferreiro ( 2001 ) As dificuldades
enfrentadas pela criança devem ser alvo de
reflexão dos professores, considerando que
cada criança, durante seu processo de ensino - aprendizagem, faz uma reinvenção do sistema de escrita, ou seja, compreende o processo e cria suas regras de acordo com No
livro Psicogênese da Língua Escrita, é apresentada uma teoria de aprendizagem que considera quatro fases de aquisição do sistema alfabético até a concretização da alfabetização.
Quando a criança ainda não consegue relacionar as letras aos sons da língua falada,
porém utiliza letras para escrever, ainda sem
controle de quantidade das mesmas, dizemos
que ela se encontra na fase pré–silábica, quando passa atribuir um som para cada letra, mesmo que não haja correspondência fonética,
está na fase silábica, ou seja, cada sílaba é
representada por uma letra. A fase seguinte,
chamada silábico - alfabética, consiste em uma
fase de transição, ao mesmo tempo em que
as crianças já são capazes de representar um
som por meio de uma sílaba, ainda representa
partes sonoras por meio de uma única letra. A
aprendizagem da língua escrita, portanto, varia de uma criança para outra e o processo
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acontece de forma gradual e leva certo tempo.
O conhecimento adquirido vai sendo acomodado internamente e acontecem muitos
conflitos até que alcance o degrau da escrita alfabética, os problemas de aprendizagem que relataremos em breve neste trabalho surgem exatamente neste ponto, no qual
é importante a intervenção para auxiliar neste processo. Emília Ferreiro (2001) aponta
que estamos tão acostumados a considerar
a aprendizagem da leitura e da escrita como
papel da escola que é difícil para alguns professores considerar que o aprendizado começa antes mesmo da criança estar na escola.
A impressão que se tem, segundo Ferreiro é
que existe um receio de que a criança já saiba
muitas coisas a respeito da escrita antes de
entrar na escola e, consequentemente, este saber iria atrapalhar todo o processo de ensino. A
ideia subjacente a esse raciocinar e ainda muito
difundida é a seguinte: A instituição social criada para controlar o processo de aprendizagem
é a escola. Logo, a aprendizagem deve realizar - se na escola. Para Ferreiro (1982/ 2001):

singularidades. Fazer que a sala de aula se
torne um ambiente alfabetizador, portanto, dependerá muito do professor porque, sem dúvida, ele precisa de muita dedicação, criatividade e inovação na construção desse ambiente.
O educador tem um papel fundamental de
tornar suas aulas desafiadoras e interessantes que promovam pesquisas e descobertas.
Essa ajuda concretiza - se por meio de um
ambiente rico e variado, que favoreça o aparecimento ou o desenvolvimento daquela aprendizagem e por meio de momentos precisos
de organização do conhecimento adquirido.
A aprendizagem acontece de maneira eficaz
quanto mais à criança tem acesso a esses materiais e as situações de usos da leitura e da
escrita, mas ela será levada a construção de
seu conhecimento (FERREIRO, 1982/2001).

Nenhuma prática pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas em certo modo de
conceber o processo de aprendizagem
e o objeto dessa aprendizagem. São
provavelmente essas práticas (mais
que os métodos em si) que tem efeitos mais duráveis a longo prazo, no
domínio da língua escrita como em
todos os outros. Conforme se coloque a relação entre o sujeito
e o objeto de conhecimento,
e conforme se caracterize ambos, certas práticas aparecerão
como “normais” ou como “aberrantes”. É aqui que a reflexão
psicopedagógica necessita se
apoiar em uma reflexão epistemológica (FERREIRO, 2001, p.31).

Para a autora (2001), é preciso
pontuar que há um único método de
alfabetização e nem um que possa ser
considerado mais eficaz do que outros.
O que existem, são diferentes maneiras
de aprender e cabe ao professor potencializar a aprendizagem das crianças,
considerando suas especificidades e
718
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso considerar o fato de que o professor, quando se torna comprometido com o aluno
e com uma educação de qualidade, fazendo do aluno alvo do processo ensino-aprendizagem,
e cumprindo seu papel de orientador e facilitador do processo, legítima assim a teoria de uma
facilitação da aprendizagem, através da interação entre sujeitos, ultrapassando, desse modo, a
mera condição de ensinar.
No entanto, muitos fatores levam a questionar se esta prática educativa vem realmente acontecendo de maneira satisfatória nas instituições. Muitas vezes, as relações entre os sujeitos acabam por se contrapor, seja por motivos econômicos, sociais, políticos ou ideológicos, demonstrando falhas no cotidiano e lar, bem como limitações quanto à aquisição do conhecimento no
processo ensino-aprendizagem.
Na realidade, a prática docente tem uma parcela não só significativa na relação professor e
aluno, mas quase que definitiva em todo o processo. A arrogância didática do detentor do saber
e a “segurança” que o mesmo tem de que seu poder, seu conhecimento ilimitado são suficientes, pode produzir um aprendizado equivocado e covarde, uma vez que este acredita que a culpa
é somente do aluno quando os resultados não condizem com as suas expectativas.
Com toda essa mínima produtividade, o que ocorre é a morte da criatividade, reproduzindo
assim o que já existe.Certamente, a simples mudança de paradigmas não garante de forma
alguma uma mudança de concepção pedagógica, ou seja, de prática escolar. A superação de
valores tidos como indispensáveis hoje, apesar de ultrapassados, já não são suficientes para os
avanços necessários na prática docente.
Para o educador, o ensinar deve ser uma arte, uma ciência e um conjunto de técnicas que são
utilizadas para se alcançar um objetivo. Através de alguns subsídios, toma-se fácil conduzir o
processo de aprender a raciocinar, a refletir e usar a própria criatividade. No momento em que
o educador preocupa-se em educar com arte, toma-se comprometido com o aluno e com uma
educação de qualidade, fazendo do aluno um alvo do processo ensino-aprendizagem e cumprindo seu papel de orientador no processo.
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CONVERSANDO SOBRE A MATEMÁTICA

RESUMO: O presente trabalho apresenta reflexões sobre a complexidade de ser professor e
de ensinar matemática no atual contexto. Propiciar a quem aprende o ensino da Matemática
na escola uma visão dessa disciplina no seu contexto científico, contemplando características próprias de pensar e investigar a realidade junto a linguagem específica para descrever
essa realidade. A importância de pensar com cuidado no ensino da Matemática é uma das
metas da escola básica, uma vez que foi confundida com uma linguagem cheia de símbolos e
consequentemente cheia de regras de uso desses símbolos, ou também associada com operações entre números e suas aplicações em situações cotidianas. A intenção é compreender
e analisar as muitas formas de ensinar e aprender Matemática, com o objetivo de ampliar os
conhecimentos de quem ensina para poder ensinar bem compreendendo como se dá a aprendizagem dos conceitos matemáticos.

Palavras-chave: Matemática; Aluno; Professor; Conhecimento; Ensino; Aprendizagem.

722

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

INTRODUÇÃO

E

m nossas escolas, no diz respeito ao ensino e à aprendizagem da Matemática reflete
em uma contradição uma vez que, mesmo sabendo a importância da Matemática para
desenvolver formas de pensar como linguagem ligada ao desenvolvimento científico, tecnológico e social, os alunos apresentam dificuldade em resolver questões básicas que envolvem
Matemática, resultando em baixa habilidade de pensamento matemático.
Isso traz conseqüências para o ensino, pois as atividades propostas nas aulas devem buscar
desenvolver não apenas os procedimentos e conceitos matemáticos, como também conter estratégias que permitam o desenvolvimento das habilidades de pensamento como a busca por
informações, a análise das possibilidades, o levantamento e a testagem de hipóteses, a tomada
de decisões e mesmo a construção de argumentação.
Desde os primeiros anos escolares, cabe à escola promover situações de ensino e aprendizagem em Matemática que desenvolvam no aluno a capacidade de analisar, julgar, tomar decisões, identificar e enfrentar situações problemas sem diminuir a importância da linguagem característica, ou seja, compreender que ela é mais que números e cálculos, e reconhecê-la como
produção, leitura e interpretação de códigos e nomenclaturas, desenhos, símbolos, fórmulas e
gráficos. Dessa maneira os alunos poderão perceber o papel da Matemática no desenvolvimento social, científico e tecnológico.
No dia-a-dia de muitas escolas, de fato o ensino da Matemática já ultrapassou a ênfase na
memorização, o treinamento dos algoritmos e a resolução de problemas artificiais aos alunos especialmente após a publicação dos PCNs do MEC em 1998, onde ela ganhou importância para
a formação dos alunos, ampliando seu caráter instrumental e aplicado. Dessa forma, na tentativa
de superação ao que se refere ao ensino Matemática desenvolvida nas escolas são realizadas
pesquisas e publicações sobre formas de ensiná-la e aprendê-la.
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PARA INÍCIO DE CONVERSA
segundo estudos de Diniz (2001), a matemática se caracteriza por formas próprias de
observação e expressão de padrões, pelas formas de raciocinar na resolução de problemas,
pela investigação e por processos diversos de
cálculo e representações diversas.
Muitos reconhecem o Ensino da Matemática
como aquele voltado apenas para o desenvolvimento de metodologias de ensino e aprendizagem. Não que isso não seja importante, mas
não é só isso. Existem também projetos sendo
desenvolvidos que exploram novas possibilidades, na maioria das vezes, fora da sala de aula
para que, depois, cheguem até o espaço escolar (DINIZ, 2001).
Segundo Smole e Diniz (2001) a construção
do conhecimento matemático se baseia no enfrentamento de situações problema, isto é, situações abertas que não possuem uma solução
clara e exigem que a pessoa que irá resolver
combine seus conhecimentos e tome decisões
de acordo com a forma de usá-los na tentativa
da busca por soluções. Dentro dessa visão, enquanto o aluno resolve tal problema ele pensa
matematicamente resultando na ampliação de
seus conhecimentos. Ao que se refere aos conteúdos e a didática do ensino: “Tomemos como
princípio, tanto na escola como na família, não
ensinar às crianças e aos jovens a memorização mecânica de regras e fórmulas. Façamos
isso sim o maior esforço possível para acostumá-las a pensar com prazer e consciência”
(IGNATIEV, 1911).
Dentro dessa reflexão está a preocupação
da garantia de formas diversas de aprender
a partir de uma visão menos fragmentada do
ensino e aprendizagem da Matemática escolar. A concepção de ensino e aprendizagem
interfere diretamente na forma como as aulas
são preparadas e planejadas de acordo com a
perspectiva metodológica e também na forma
de avaliar o processo de ensinar e aprender.
Fazendo parte do processo de ensino e aprendizagem a possibilidade de organizar ideias,
saber se expressar, ter consciência da própria
aprendizagem, das dúvidas e as formas de su-

perá-las. De fato, a compreensão de conceitos
e procedimentos é condição para a efetividade
na educação matemática (IGNATIEV, 1911).
Na escola, a resolução de problemas e a investigação para ensinar e aprender é que resolver problemas constitui não apenas a finalidade de ensinar Matemática, senão também um
meio através do qual os alunos constroem conhecimentos. O enfoque está nas orientações
para o ensino que compreende a importância
sobre resolução de problemas e da problematização para que os alunos avancem em seu
conhecimento e níveis de pensamento através
do modo como pensamos o ensino e aprendizagem (IGNATIEV, 1911).
A relação com os problemas não podem ser
apenas problemas de texto ou numéricos e
nem problemas que contém apenas uma solução. Para tanto é necessário que, diante de um
desafio, o aluno possa identificá-lo, analisando
as condições e recursos que possui para iniciar o levantamento de hipóteses para o enfrentamento da questão a ser resolvida descobrindo o que precisa aprender mais, e então,
identificar se o problema tem mais modos de
solução (IGNATIEV, 1911).
Na sala de aula, cabe ao professor, propor
desafios que estimulam os alunos no sentido
de querer enriquecer seu saber. É importante
que os alunos tenham algum conhecimento sobre o tema que envolve o problema para poder
relacioná-lo, refletindo na questão do desafio e
sentido. Dessa forma um problema deve levar
em consideração a compreensão inicial do aluno, de modo que não sejam simples demais,
pois isto tornaria sua solução imediata; nem
difícil demais, o que o levaria a desistir antes
mesmo de começar, de acordo com Van de
Walle (2009). Por isso, promover diálogos a
respeito das relações percebidas, pedir justificativas, fazer listas de descobertas, ler sobre
o assunto em estudo, organizar por escrito as
informações são importantes ações nas aulas
de ensino da Matemática (WALLE, 2009).
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TEMPO DE ENSINAR E O TEMPO DE
APRENDER
Para os autores (1996), para que os alunos
pensem sobre a Matemática e que o professor
realmente consiga ensinar o que eles precisam
aprender é necessário planejamento, pois será
por meio dele que as ações do trabalho educativo se organizaram de modo a contemplar
o olhar voltado para os alunos, já que quando
sabemos o que desejamos que eles aprendam
e como fazer com que eles aprendam, então,
os resultados da aprendizagem tornam-se
mais efetivos. Dessa forma, podemos pensar
no planejamento como um elemento norteador de apoio à prática diária. Devem aparecer
nesse apoio os parâmetros para aquilo que
desejamos fazer e as metas que objetivamos
alcançar para assegurar a aprendizagem descrevendo os recursos dos quais necessitamos,
as tarefas e produções dos alunos que prevemos, a forma da organização da sala de aula
e o tempo que teremos para desenvolver este
aprendizado (ABRANTES; PONTE, 1996):
A capacidade matemática é inseparável do gosto
pela Matemática, e este não se desenvolve senão pela
experiência. Além disso, apenas a própria experiência
dos alunos lhes permitirá apreciar as outras experiências históricas que fizeram evoluir a Matemática do ponto de vista cultural e científico, e tiveram como conseqüência o seu impacto na nossa cultura (ABRANTES;
PONTE; 1996, p. 54).

Segundo os autores (1996), se o professor
for capaz de organizar o planejamento a aprendizagem mais integrada fica favorecida. Nesse
sentido o planejamento das aulas deve ser estruturado de modo que, por meio das atividades e ações do professor, os alunos possam
associar ideias; comparar e contrastar procedimentos; explorar uma situação; representar
uma situação ou conceito em Matemática de
muitas formas. A resolução de problemas e a
comunicação nas aulas tornam-se fortes aliados nesse processo. É importante lembrar que
os alunos aprendem de forma diferente e em
tempos diferentes, o que significa que se tratarmos uma única forma de pensar em Matemática estaremos favorecendo uns e excluindo
outros.

Certamente, além da clareza do que é ensinar, torna-se relevante conhecer o tipo de
respostas que os alunos dão e que podem
denotar como estão pensando. Alguns indicadores, como o próprio nome já diz, podem
ajudar nesse sentido, pois servem para dar sinais de como os alunos estão pensando em se
tratando de aprendizagem. Nesse sentido, ao
elaborar atividades para as aulas, já é possível
prever momentos de observação e avaliação,
por meio de perguntas e análise das respostas
dadas durante a ação e enquanto os alunos
expõem o que pensaram (ABRANTES; PONTE;
1996).
De acordo com estudos diversos indicam
que desde cedo as crianças interagem com a
numeração escrita e falada e ao chegar a escola é importante que haja oportunidades para
ampliar um conhecimento inicial e modo adequado. É necessário tempo e muitas experiências para que desenvolvam sua compreensão
sobre os números, suas representações, aplicações e usos. Faz parte da ação do professor
planejar para que todos avancem a partir de
seus próprios conhecimentos.
A ênfase deve estar no desenvolvimento de
formas de pensar e de inteligências do que nos
conceitos matemáticos. Essa perspectiva tem
como características ampliar o conceito de problema e saber como problematizar. Para isso
é necessário o planejamento cuidadoso das
atividades e do encaminhamento dos questionamentos uma vez que a maioria dos professores pensam sobre problemas como desta ou
daquela operação, ao invés de um ponto de
partida que pode levar ao ensino de um cálculo. Nesse sentido não se exige nada além das
capacidades naturais que todo aluno tem de
se encantar por desafios através do qual são
envolvidos em fazer matemática, isto é, tornam-se capazes de formular e resolver por si questões matemáticas e, através da possibilidade
de questionar e levantar hipóteses, adquirem,
relacionam e aplicam conceitos (ABRANTES;
PONTE; 1996).
Sob esse enfoque, a mudança de postura exige que tenhamos um trabalho planejado, constante, e que utilizemos muitas e variadas fontes
725

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

de problematização desde aquelas que surgem no cotidiano dos alunos até as propostas
mais elaboradas que o professor pode fazer,
auxiliando o aluno a dar sentido aos conceitos,
habilidades e relações que são essenciais no
currículo da matemática. É um momento para
desenvolver noções, procedimentos e atitudes
frente ao conhecimento matemático:
Talvez um dos maiores desafios para os professores,
atualmente, seja atingir todos os alunos em suas salas
de aula cada vez mais diversas. Todo professor enfrenta
esse dilema porque toda sala de aula contém uma variedade de habilidades e backgrounds de seus alunos
(WALLE, 2009, p. 84).

Nessa perspectiva, o autor afirma que uma
boa construção de conceito ocorre quando há
um processo simultâneo no qual o aluno pode
utilizar, entre outras coisas, as várias formas de
calcular, pois constituem um bom recurso para
controlar os resultados obtidos. Além disso,
possibilitar que o aluno tenha acesso a várias
propostas é mais coerente com o que acontece no dia a dia uma vez que favorece a escolha das estratégias mais adequadas na vida
prática. Dessa forma, para que não aprendam
como uma série de passos sem significado e
que se faça uso das estratégias é importante
dar ao aluno tempo para pesquisar, trocar experiências com os colegas e criar formas próprias de calcular e até mesmo, aprender (WALLE, 2009).
A importância de não tratar de forma mecânica o aprendizado em Matemática torna-se
relevante, pois os alunos precisam entender
que os diferentes passos de seu processo de
resolução têm significados precisos. Quando
há compreensão desses passos é possível minimizar erros dos alunos devido a pressa na
introdução de técnicas operacionais, por exemplo. Propor atividades em que o aluno possa
explorar diversas formas para entenderem contribui para estimular uma atitude clara ao buscar novas soluções nas mais diferentes situações-problema apresentadas (WALLE, 2009,
p. 84).

Os alunos aprendem por aproximações sucessivas, com um ensino que combina possibilidades de criar com outras que levam a pensar sobre diferentes formas de representação
de uma ideia. A importância que o aluno tenha
tempo para pensar sobre as formas de resolução de determinada situação problema, que
aprendam sobre elas durante todo o ensino,
em uma exploração freqüente, consistente e
coerente com a ideia de aprender exige investimento cuidadoso dada a complexidade do
processo:
Podemos dizer que existem algumas estratégias que
são importantes durante toda a infância como observar,
imitar e desenhar. Registrar, levantar hipóteses sobre
fatos e as coisas, testá-las são atividades que a escola pode desenvolver na criança a partir dessas estratégias. Somente situações que, de modo específico,
problematizam o conhecimento levam a aprendizagem.
Não é qualquer proposta ou qualquer interação em sala
de aula, portanto, que promove a aprendizagem. Toda
a atividade que aí se dê a criança precisa ter interação
clara, isto é, o objetivo precisa estar explicitado para o
professor e para o aluno (LIMA, 2007, p. 35).

Para o autor (2007), é importante pensar em
um ensino didaticamente organizado, ou seja,
assumir que, embora o ensino se organize de
forma linear, os alunos aprendem fazendo conexões se puderem estabelecer relações entre
diferentes conceitos e procedimentos matemáticos, especialmente aqueles que permitem
aos alunos vivenciar formas distintas de resolver problemas, de comunicar suas ideias, de
pensar, exigindo, portanto, a elaboração de diferentes procedimentos e aplicações, auxiliando-os na formação de conceitos cada vez mais
amplos.
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ATUAR PEDAGOGICAMENTE
A educação matemática, no âmbito escolar, é
vista como uma linguagem capaz de traduzir e
estabelecer diferenças. Na escola o aluno deve
se envolver com atividades matemáticas que o
eduque nas quais, ao manipulá-las ele construa a aprendizagem de maneira significativa,
uma vez que o conhecimento matemático se
manifesta como uma estratégia para a realização das intermediações criadas pelo homem,
entre sociedade e natureza (WALLE, 2009).
Já para Schoenfeld (2011), as críticas acerca dos resultados negativos do ensino da Matemática levam professores comprometidos
com a educação a buscarem caminhos para
solucionar essas deficiências apresentadas pelos alunos buscando ensinar a matemática voltada a realidade dos alunos. Mas a construção
desse conhecimento pelos alunos está muito
longe porque a prática desenvolvida por muitos professores ainda é tradicional, não leva
seus alunos a construírem uma aprendizagem
voltada para a realidade na qual seus alunos
participam. Assim, é importante que o professor saiba como atuar pedagogicamente com
seus alunos cabendo à escola estimular nos
alunos, por meio de estratégias pedagógicas
(jogos, brinquedos e brincadeiras), para que
eles alcancem seus objetivos, de forma que
eles consigam desenvolver suas habilidades e
competências.
Quando se pensa em Matemática, a avaliação, sob essa perspectiva, deve se preocupar fundamentalmente com essas atitudes, as
quais só podem ser detectadas mediante a observação atenta, pelo professor, de seus alunos. Esse acompanhamento deve ser conduzido de forma seletiva, de maneira que a atenção
do professor recaia sobre um aluno ou grupo
de alunos de cada vez. Como se trata de observar atitudes, o professor não deve assumir
uma postura passiva, pelo contrário, deve manter diálogo com os alunos na busca de melhor
compreender seus processos de pensamentos
e intervir quando necessário (SCHOENFELD,
2011).

Nesse sentido é preciso reconhecer que o
professor deve selecionar, dentre as informações captadas, apenas o que é realmente importante, de modo que as atividades propostas
não o impeça de executar outras tarefas didáticas:
Para que os alunos vejam a Matemática como um
atividade com sentido, necessitam aprendê-la em uma
sala de aula que seja um microcosmo da cultura matemática. Quer dizer, aulas nas quais os valores da Matemática como uma disciplina seja refletidos na prática
cotidiana (SCHOENFELD, 2011).

Para o autor, ao desenvolverem as atividades
e resolverem problemas, o desenvolvimento das
habilidades está relacionado ao conteúdo a ser
trabalhado. Enquanto uma atividade é realizada,
nem sempre percebemos as noções matemáticas nela envolvidas. Parar para pensar, achar
formas de representar, entre outras atividades intelectuais, faz com que o foco seja nas noções
e conceitos que vivenciamos. Entre os muitos
desafios que se colocam no ensino e aprendizagem da Matemática escolar está sem dúvida
a escolha daquilo que se deseja que os alunos
aprendam. Nesse sentido é preciso cuidado e
critérios na escolha de modo que, para além
da aprendizagem específica, os alunos compreendam sua forma de pensar e de interpretar a
realidade que estão inseridos por meio do que
aprendem nas aulas (SCHOENFELD, 2011).
A crença de que para resolver problemas adequadamente o aluno precisa ter conceitos numéricos é infundada, pois podemos frequentemente, problematizar situações não numéricas
com os quais nos deparamos tanto em nosso
cotidiano, quanto na própria Matemática. Rever
as concepções é um dos primeiros passos que
o educador pode dar para tornar melhor a abordagem de problemas em suas aulas. A noção
de problema comporta ideia de novidade, de
algo nunca feito, de algo ainda não compreendido. As perguntas formuladas dependem dos
objetivos a serem alcançados. Essas situações
problema podem ser atividades planejadas, jogos, busca e seleção de informações, resolução
de problemas diversos que permitam o desafio,
ou seja, desencadeiam no aluno a necessidade
de buscar uma solução com os recursos de que
ele dispõe no momento (SCHOENFELD, 2011).
727

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

As atividades propostas deverão sempre
apresentar algum tipo de desafio para o aluno,
de modo que a busca de soluções ou explicações levem-no a estabelecer novas relações,
refletir sobre respostas possíveis e os procedimentos que conduziram a elas, a argumentar contra ou a favor as diferentes propostas,
validar determinados conhecimentos e rejeitar
outros. Um cuidado relevante é garantir que
os alunos adquiram repertório básico para o
desenvolvimento do cálculo em Matemática
e na vida. Evidentemente, a aprendizagem
de um repertório de cálculo não se dá pela
simples memorização de fatos de uma dada
operação, mas sim pela realização de um trabalho que envolve a construção, organização
e,como conseqüência, a memorização compreensiva desses fatos. Daí a importância do
trabalho com o cálculo mental, pois favorece
uma melhor relação do aluno com a Matemática, já que é necessária concentração, atenção,
interesse, reflexão para decidir e eleger, autoconfiança e flexibilidade na busca de soluções,
autonomia para pensar, interesse e curiosidade
por conhecer diferentes estratégias de cálculo
(SCHOENFELD, 2011).
A atuação efetiva do professor nesse processo é de suma importância, pois deve sempre
buscar desenvolver no aluno habilidades de
pensamentos e atitudes, quais sejam as capacidades de formular hipóteses, avaliar, conjeturar, prever, habilidade de realizar cálculos sem
o uso do papel, capacidade para relacionar,
comparar, selecionar e dar prioridade a um dos
dados frente a outro no momento da resolução
(SCHOENFELD, 2011).
Tomar consciência desse conflito e elaborar
ferramentas para superá-lo parecem passos
necessários para progredir e a forma de se fazer isso se relaciona diretamente com a didática em sala de aula.

APRENDENDO E ENSINANDO POR
EIXOS
Segundo os PCNs (1998), a intenção de
permitir ao aluno o avanço em seus conhecimentos se depara com a escolha dos conteúdos da aprendizagem matemática, garantindo
a ele acesso amplo aos diversos campos do
conhecimento matemático como o numérico,
algébrico, numérico, geométrico e probabilístico onde os temas relacionados devem apresentar relevância científica e cultural, com um
potencial explicativo que permita ao aluno conhecer o mundo. A seleção de conteúdos é a
necessidade de que eles favoreçam ao aluno
o estabelecimento de articulações lógicas entre diferentes conceitos, visando garantir uma
maior significação para a aprendizagem.
Visando possibilitar ao aluno a ampliação de
competências e habilidades o PCNs de 1998
abre um campo de interesse com a organização da Matemática onde foram escolhidos
quatro eixos com seus respectivos termos de
linguagem, conceitos e especialmente, habilidades e objetos de estudo. Dessa forma, os
conteúdos no PCNs não são entendidos como
uma listagem de conteúdos.
O primeiro eixo tem como um de seus objetos
de estudos os diferentes campos numéricos e
as operações entre eles, indo desde os naturais e o sistema de numeração decimal, até as
frações e os decimais. Para o ensino da Matemática nas séries iniciais. Já o segundo eixo
estuda as formas planas e não planas, suas
representações na forma de desenhos, planificações, modelos, objetos de mundo, sistema
de coordenadas, entre outros. Destaca-se a
importância das transformações geométricas.
Foram dado para o primeiro e segundo eixo os
nomes de Números e Operações e Espaço e
Forma, respectivamente (PCNs, 1998).
O eixo Grandezas e Medidas, elencado como
o terceiro, tem como objeto de estudo diferentes grandezas e as formas de mensurar essas
grandezas permitindo ligações com outras áreas do conhecimento, tais como as medidas em
Ciências da Natureza, por exemplo, permitindo
uma melhor compreensão de alguns proble728
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mas que favorecem a ampliação dos campos
numéricos, fornecendo contextos para analisar
a independência entre grandezas e a compreensão de conceitos relativos ao espaço e forma (PCNs, 1998).
Tendo como objeto de estudo informações
qualitativas e/ou quantitativas, tabelas, gráficos, freqüências e medidas de estatística bem
como noções de probabilidade, se baseia o
quarto eixo, Tratamento da Informação. Também ocorre a relação com outras áreas do conhecimento no que diz respeito ao estudo de
tendências e fenômenos sociais. O professor
que trabalha a partir do ensino organizado por
eixos discute os fundamentos pedagógicos e
epistemológicos do ensino e aprendizagem
em Matemática, analisa as formas de ensinar
e aprender refletindo sobre o papel do planejamento e da avaliação no ensino e na aprendizagem utilizando-se de aspectos relativos diversos para ensinar como jogos, brincadeiras,
materiais diversos, livros, entre outros, de acordo com o que dizem os parâmetros curriculares (PCNs, 1998):

Para tanto, o professor poderá ser um facilitador da construção dos conceitos matemáticos
de acordo com os eixos através de uma abordagem didática e evitando a reprodução da
ideia de que a matemática é algo pronto e acabado, que não se constrói, que não se pensa
matematicamente. O professor deverá saber,
certamente, adequar à sua realidade, projetos
interessantes. Para isso, é preciso se permitir
trilhar caminhos novos e tolerar possíveis erros
e mudanças de rumo: “É importante destacar
que a Matemática deverá ser vista pelo aluno
como um conhecimento que pode favorecer
o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua
sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade
estética e de sua imaginação” (PCN’s,1997).
Um tratamento pedagógico a partir de situações contextualizadas e significativas, encadeado com outras disciplinas, oportuniza a
execução de um ensino de qualidade além de
desenvolver uma relação inovadora entre o aluno e a Matemática.

Para tal, o ensino de Matemática prestará
sua contribuição à medida que forem exploradas metodologias que priorizem a criação de
estratégias, a comprovação, a justificativa, a
argumentação, o espírito crítico e favoreçam
a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa
pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na própria capacidade
de conhecer e enfrentar desafios (MEC/SEF,
1997,p.31).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentada ao aluno como uma área do conhecimento humano, a Matemática, que historicamente vem se estruturando de acordo com as transformações sociais uma vez que conhecer a
história que levou ao surgimento dos diferentes tipos de números ajuda o aluno a apropriar-se
dos seus conceitos e das propriedades numéricas, reconhecendo seu relevante valor para se
viver em sociedade.
Para os alunos, a Matemática é algo que foge a sua possibilidade de compreensão, de pouca
utilidade prática, o que acaba por gerar representações e sentimentos que os afastarão do conhecimento matemático. Então, visando minimizar essa concepção, o PCNs norteia o professor
sobre o que é possível fazer para sanar os problemas que dificultam a aprendizagem dos alunos.
Dessa forma, o professor é peça chave do processo,pois cabe a ele identificar os alunos que já
estão munidos de uma bagagem de conhecimentos lógicos e matemáticos.
Para que a construção do conhecimento matemático seja efetiva, faz-se necessário a coordenação das relações espontâneas e simples, antes de entrar para a escola que ocorre num processo entre o desenvolvimento humano e suas experiências físicas sobre os objetos. A escola
possibilitará a construção da representação e a troca de informações e hipóteses, já que faz
parte de um meio culturalmente organizado. Essa construção do conhecimento matemático se
dará, portanto, a partir da observação e caracterização das diferentes propriedades do mundo
físico e experiências organizadas didaticamente na escola, aprofundando a inter relação entre o
aluno e os professores conscientes desse papel. O gosto pela Matemática e o incentivo a procedimentos de busca exploratória, desenvolvendo uma atitude investigativa diante de situações
problema propostas pelo professor.
No livro Didática da Matemática, Roland Charnay afirma: “O aluno deve ser capaz não só de
repetir ou refazer, mas também de ressignificar diante de novas situações, adaptando e transferindo seus conhecimentos para resolver desafios”. Ao conseguirmos trazer a matemática para situações do dia a dia, as chances de desmistificar o assunto e até mesmo despertar um interesse
genuíno sobre ele podem fazer com que o aprendizado aconteça de forma mais fácil, natural e
intuitiva onde o professor deve procurar situações e métodos diferentes de explorar e demonstrar
os conteúdos em sala de aula, deve-se explorar além dos recursos tecnológicos que se tiver
a disposição, situações cotidianas vividas pelos alunos em sua comunidade, ou seja, procurar
dentro do assunto estudado mostrar exemplos que façam parte da realidade dos alunos. Todo
esse procedimento será facilitado para qualquer professor, que puder contar com o interesse e
apoio dos alunos.
Para Silva (2008), a estratégia pedagógica mais utilizada é aquela em que o professor ensina
como fazer e o aluno aprende e exercita. Portanto torna-se importante permitir que os alunos
tenham espaço para discutir e refletir sobre as possíveis falhas que cometem ao resolver problemas, pois o erro auxilia na construção do pensamento e, a partir do momento que ele é
entendido passa a se tornar aliado no momento de encontrar soluções. Charnay (1996, p. 38)
destaca: “O aluno deve ser capaz não só de repetir ou refazer, mas também
de ressignificar em situações novas, de adaptar, de transferir seus conhecimentos para resolver problemas”.
A capacidade de resolver questões matemáticas é uma atividade
que deve ser iniciada na sala de aula, com a interação dos sujeitos
no processo de ensino e aprendizagem que é mais facilitada quando
o professor compreende que aprender a resolver problemas não é
um processo de acúmulo de conteúdo, mas sim de uma proposta
metodológica para melhorar a confiança, a autoestima, a capacidade
cognitiva e construir no aluno maior segurança na hora de relacionar
os conhecimentos já aprendidos com os em questão.
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A LITERATURA INFANTIL COMO
PERSONAGEM PROTAGONISTA NO
PROCESSO DE FORMAÇÃO DO LEITOR

RESUMO: Partindo do pressuposto de que a imaginação e a fantasia são bases para um pensamento criador, sendo a contação de histórias uma das mais antigas artes ligadas à essência
humana, este estudo tem o objetivo de abordar a arte de contar histórias, verificando assim, a
contribuição da literatura infantil no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. a escola então visa conhecer e desenvolver na criança as competências da leitura e da
escrita e como a literatura infantil pode contribuir na formação de leitores. demonstramos o
quanto a literatura infantil está presente na sala de aula e como pode ser uma grande aliada
no processo de aquisição da leitura. esta pesquisa busca o enfoque da importância literária,
sendo fundamental para aquisição de conhecimentos, recreação, informação e interação necessárias ao ato de ler. é desta forma que percebemos a necessidade da aplicação coerente
de atividades que despertem o prazer de ler, e estas devem estar presentes diariamente na
vida das crianças, desde bebês.

Palavras-chave: Educação; Literatura Infantil; Artes Visuais.
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INTRODUÇÃO

O

uvir e ler histórias é entrar em um mundo encantador, cheio ou não de mistérios e
surpresas, mas sempre muito interessante, curioso, que diverte e ensina. É na relação
lúdica e prazerosa da criança com a obra literária que temos uma das possibilidades
de formarmos o leitor.
É na exploração da fantasia e da imaginação que instiga a criatividade e se fortalece a interação entre texto e leitor. Contar histórias é arte performática, na qual se busca compartilhar
vivências por meio da voz, do corpo e dos gestos.
Quem de nós não lembra com saudades das histórias lidas e ouvidas quando crianças? Daquela historinha contada por nossos pais ao pé da cama antes de dormir? Ou daquela contada
e interpretada pela professora nas primeiras séries do ensino fundamental?
Na interação da criança com a obra literária está a riqueza dos aspectos formativos nela apresentados de maneira fantástica, lúdica e simbólica. A intensificação dessa interação, por meio
de procedimentos pedagógicos adequados, leva a criança a uma maior compreensão do texto
e a uma compreensão mais abrangente do contexto. Uma obra literária é aquela que mostra a
realidade de forma nova e criativa, deixando espaços para que o leitor descubra o que está nas
entrelinhas do texto.
A literatura infantil, portanto, não pode ser utilizada apenas como um “pretexto” para o ensino
da leitura e para o incentivo à formação do hábito de ler. Para que a obra literária seja utilizada
como um objeto mediador de conhecimento, ela necessita estabelecer relações entre teoria e
prática, possibilitando ao professor atingir determinadas finalidades educativas. Para tanto, uma
metodologia baseada em um ensino por projetos é uma das possibilidades que tem evidenciado
bons resultados no ensino de língua materna.
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A VISÃO SOBRE A CRIANÇA NO
PASSADO
Zilberman (1987), antigamente a criança não
era vista como parte integrante da sociedade,
na verdade, não havia “infância” e nenhum espaço separado do “mundo adulto”.As crianças,
desta época, participavam dos mesmos lugares em que os adultos participavam, mas em
situações diferentes, incluindo a educação escolar.
As crianças trabalhavam e viviam junto com
os adultos, testemunharam os processos naturais da existência (nascimento, morte, doença),
participavam junto deles da vida pública (política), nas festas, guerras, audiências, execuções, etc., tendo assim seu lugar assegurado
nas tradições culturais comuns: na narração de
histórias, nos cantos, nos jogos (ZILBERMAN,
1987).

No período medieval, as informações históricas, apontam-nos para uma estrutura social
que não privilegia a família constituída de pai,
mãe e filhos. Os vínculos de afeto nas relações
de parentesco não são estimulados da forma
como serão tempos mais tarde. Além disso,
não verificamos, nessa sociedade, a noção de
espaço privado, tão importante, posteriormente, para definir o espaço ocupado pela família.
Às crianças da nobreza eram apresentados famosos clássicos, já às crianças mais pobres,
eram oferecidos apenas leituras de contos folclóricos e lendas, mais conhecidos como “literatura de cordel”, muito comum na época (ZILBERMAN, 1987).
Com o crescimento da burguesia, a criança
passa a ser vista de um modo diferente. A
criança passa a ser o centro das atenções por
ser a parte fraca e dependente. A Educação no
século XVI não fazia diferenças entre as idades
e níveis de conhecimento entre os alunos. Era
indiferente ser criança, jovem ou adulto, como
tanto fazia ser precoce ou atrasado. Com o
passar do tempo, os clássicos começaram a
ser adaptados e os contos folclóricos foram
inspirações para contos de fadas (ZILBERMAN, 1987).

Na sociedade medieval, a população era separada da seguinte forma: quem nascia servo,
seria sempre servo e quem nascia senhor, seria senhor até a morte. O sistema de linhagem
e clientela predominou na Europa durante a
Idade Média, vinculado à estrutura feudal. Centralizado na preservação das amplas relações
No século XVIII, surge então a preocupação
de parentesco, vigora sempre que se tem em
meta a manutenção da propriedade e a trans- com a infância, criando-se assim novos cuidados e etapas com a formação escolar. É nesta
missão da herança (ZILBERMAN, 1987).
época que se inicia a literatura infantil e a crianO autor (1987), supõe, pois, a supremacia de ça passa a ser vista de uma forma diferente. A
uma classe aristocrática, proprietária de terras, criança começa a ser vista como criança e não
que amplia sua dominação por meio da expan- mais como adulta, participando da vida social
são dos vínculos familiares. O casamento é um dos adultos. Os ricos são separados dos podos seus principais instrumentos, de modo que bres, os mais adultos separados das crianças.
dele se excluem os laços afetivos, devendo Todas estas modificações se devem à revoluatender, antes de tudo, às prerrogativas do gru- ção social imposta pelas guerras que vieram a
po. Por isso, inexiste a noção de privacidade modificar os costumes entre a Idade Média e
ou vontade individual, já que o chefe de famí- os Tempos Modernos. Surge então a escola,
lia centraliza o todo e defende seus interesses, um local no qual serve de mediação entre a
assim como está ausente uma solidariedade criança e o mundo. Conforme Zilberman (1987,
p.15):
entre os cônjuges ou as gerações.
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A nova valorização da infância gerou maior
união familiar, mas igualmente meios de controle do desenvolvimento intelectual da criança
e manipulação de suas emoções. Literatura e
escola, inventada a primeira e reformada a segunda, são convocadas a cumprir essa missão
(ZILBERMAN, 1987, p.15).

A escola, identificada com a tarefa de estimular o nacionalismo e contribuir para a constituição de uma identidade nacional por todos
compartilhada, garante a apresentação e valorização da história, da produção cultural e
da língua nacionais. A escola, nesse período
histórico, assume o papel de formar o futuro
cidadão burguês, isto é, apresenta o mundo
Além de preparar a criança intelectualmente, à criança com a finalidade de prepará-la para
por meio da apresentação daqueles conheci- viver nele de forma adaptada e produtiva (COmentos julgados necessários para que ela pos- ELHO, 1998).
sa se integrar no mundo do trabalho quando
se tornar adulta, a escola tem ainda a função
Pelo processo da alfabetização é evidente
de garantir que essa criança assuma para si a que se habilita a criança ao consumo de livros,
ideologia da classe social dominante, adotan- tendo assim um produto de industrialização.
do os valores por ela considerados desejáveis. O livro surge visando um mercado específico
respeitando posturas pedagógicas e afirmanPrimeiro a separa do convívio indiscrimina- do valores burgueses a fim de assegurar sua
do com os adultos. Espaços especiais e pro- utilidade. A criança ganha maior visibilidade no
tegidos são construídos para elas. Um desses início do século XIX, o respeito e a preocupaespaços é a escola, como observa Zilberman ção com as necessidades e o desenvolvimento
(1987, p.20):
da criança também ganha ênfase, ela passa a
ser objeto de atenção das ciências entre elas
O êxito no processo de privatização da famí- a psicologia, a sociologia e a educação (COlia – maior na camada burguesa, menor entre ELHO, 1998).
os operários – gerou uma lacuna referente à
socialização da criança. Se a configuração da
A Literatura Infantil passa a se desenvolver
família burguesa leva à valorização dos filhos de forma mais evidente, surgindo assim com
e à diferenciação da infância enquanto faixa caráter pedagógico, transmitindo então valores
etária e estrato social, há concomitantemente, e normas da sociedade com a finalidade de
e por causa disto, um isolamento da criança, instruir e de formar o caráter da criança; uma
separando-a do mundo adulto e da realidade formação humanística, ética, cívica, espiritual e
exterior. Nesta medida, e escola adquirirá nova intelectual. Os objetivos didáticos eram a transsignificação, ao tornar-se o traço de união en- missão dos ensinamentos mediante a visão do
tre os meninos e o mundo, restabelecendo a adulto, empregando dessa forma ofusca a caunidade perdida (ZILBERMAN, 1987, p.20).
pacidade de fornecer condições de o sujeito
ter uma percepção autônoma e crítica perante
Para o autor (1987), outra tarefa importante a vida (COELHO, 1998).
está vinculada à formação dos Estados nacionais. Durante a Idade Média, os feudos eram
Neste sentido, Lajolo esclarece que os laços
entidades muito poderosas e a ideia de um entre a literatura e a escola começam desde
país unificado, com identidade própria, não era a habilitação da criança para o consumo de
relevante. Com o fim do regime feudal e o for- obras impressas. Foram escritos durante os sétalecimento do absolutismo, o qual centraliza o culos, muitas produções infantis por meio de
poder político na figura de um monarca, obser- pedagogos e professores clássicos, os livros
vamos o crescimento de uma ideia de nação sempre tiveram sua função determinada. No
que vai sendo alimentada por um nacionalismo Brasil, assim como na Europa, a valorização
crescente (COELHO, 1998).
dos livros se deu valorizando-o como recurso
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pedagógico, demonstrando as crianças bons
exemplos de convivência social. A literatura
infantil, no Brasil, deu os primeiros passos com
as obras de Carlos Jansen (“Contos seletos
das mil e uma noites”), Figueiredo Pimentel
(“Contos da Carochinha”), Coelho Neto, Olavo
Bilac e Tales de Andrade.
Mas o crédito do surgimento da verdadeira
Literatura Infantil, vai mesmo é para José Monteiro Lobato, por meio de personagens criados
por ele como: Narizinho, Emília, Dona Benta,
entre outros. Lobato lança ‘Narizinho Arrebitado’, em 1921, sendo adotado por escolas públicas. O sucesso foi tão grande que depois
deste livro, muitos outros livros foram escritos
com as personagens da turma do ‘Sítio do Pica
Pau Amarelo’. Como também escreve Coelho
(1998, p.165):
A Monteiro Lobato coube à fortuna de ser,
na área da Literatura Infantil e Juvenil, o divisor
de águas que separa o Brasil de ontem e o
de hoje. Fazendo a herança do passado imergir no presente, Lobato encontrou o caminho
criador que a Literatura Infantil estava necessitando. Rompe, pela raiz, com as convenções
estereotipadas e abre as portas para as novas
ideias e formas que o nosso século exigia (COELHO, 1998, p. 165).

odo entre as décadas de 30 a 60, substituem
as obras literárias. Somente nos anos 70 a Literatura Infantil é redescoberta e elegida como
fator importante ao desenvolvimento intelectual
e cultural da criança (LAJOLO, 2002).
O Instituto Nacional do Livro fundado em
1937, por meio de convênios, começa a coeditar expressivos números de obras infantis e
juvenis e nessa época autoridades educacionais, professores e editores começam a preocupar-se com os investimentos na produção
de textos voltados para a população escolar,
em razão do baixo índice de leitura. Mas é por
meio da LBD - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 5692/71), ao decretar
o ensino da língua nacional por meio de textos literários, que as obras destinadas ao leitor
infantil expandiram-se e ocorreu um aumento
dos escritores e das editoras interessados na
publicação desse tipo de produção cultural.
Segundo Lajolo (2002, p.72):

Outra forma de adequação a esse mercado
ávido, porém desabituado da leitura foi à inclusão, em livros dirigidos à escola, de instruções
e sugestões didáticas: fichas de leitura, questionários e roteiro de compreensão de texto
marcam o destino escolar de grande parte dos
livros infanto-juvenis, a partir de então lançados, quando também se tornam comuns as viMonteiro Lobato investe progressivamente na sitas de autores a escolas, onde discutem sua
literatura infanto-juvenil, tanto da forma empre- obra com os alunos (LAJOLO, 2002, p. 72).
sarial fundando editoras, como também escrevendo livros. Para Monteiro Lobato, o contato
Novas livrarias foram abertas, organizadas
da criança com o texto literário, desde os mais em função do público infantil. Muitos autores,
novos, desperta a imaginação e cativa-a para mesmo autores consagrados a escrever livros
a experiência da leitura, como também, a intro- infantis, dentre eles: Cecília Meireles, Vinicius
dução da criança pequena no mundo literário, de Moraes e Clarice Lispector. Os livros conpossibilita que ela tenha mais facilidade em ad- temporâneos surgem com uma ênfase nos asquirir interesse pelos livros (LAJOLO, 2002).
pectos gráficos, que não mais são vistos como
auxílio do texto, mas como elemento autônomo
Iniciado o século XX priorizam-se pesquisas e praticamente autossuficiente. Um exemplo é
relacionadas ao desenvolvimento físico, cogni- Chapeuzinho Amarelo (1979) de Chico Buartivo, emocional e afetivo da criança, com isso a que no qual letras e palavras se incorporam ao
Literatura Infantil passa por uma enorme expan- visual dando sentido ao texto.
são. As cartilhas didáticas, livros informativos,
gibis e novas linguagens tecnológicas, no perí737
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Os textos infantis passam a assumir sua natureza verbal, cultural e ideológica, redescobrindo as fontes do fantástico e do imaginário. Inúmeros autores desse período consolidam sua
carreira ao criar textos infantis. Alguns deles
são: Ruth Rocha, Fanny Abramovich, Ziraldo,
Ana Maria Machado, entre outros, premiados
por suas obras literárias dedicadas ao público
infantil. Hoje o livro literário infantil tem funções
como o lúdico e a libertação, visando preparar
o indivíduo para a vida repleta de diversidade,
e não apenas a necessidade de um recurso
pedagógico. Hoje a Literatura Infantil é mais
apreciada como obra literária formadora de
consciência da vida social e cultural, como gênero de leitura, abordando temas contemporâneos e mantendo a representação de histórias
clássicas como os contos de fadas (LAJOLO,
2002).

PROBLEMÁTICAS DO TEXTO
INFANTO-JUVENIL
Sisto (2000), a problematização ocorre por
causa de sua origem e função social. O texto
literário carrega, em sua constituição, características que muitas vezes se revelam problemáticas. O viés pedagógico das produções literárias sempre compartilha espaço com o viés
artístico, pelo fato de ser visto como instrumento que pode ser utilizado para o desenvolvimento e educação da criança. O reducionismo
na construção do texto pode transformá-lo em
uma ferramenta para o estímulo de comportamentos e valores socialmente reconhecidos,
em detrimento da criatividade e da fantasia.
Por se perder, muitas vezes, na tarefa de
ensinar, o texto literário infantil costuma ser
considerado inferior em relação ao da literatura adulta. Com os investimentos da literatura
infanto-juvenil, já está bastante atenuado este
preconceito; pois a literatura infanto-juvenil contemporânea oferece cada vez mais em ser arte
literária e oferecer o que esta tem de melhor
para a formação integral do ser humano (SISTO, 2000).

Porém, como a produção, publicação e circulação dos textos são responsabilidades do
adulto, caracterizando esses processos como
unilaterais, a visão utilitarista da literatura continua forte em nosso meio. Muitos autores preocupados com o desejo de seus leitores e com
o mundo interno destes, muitas vezes não são
reconhecidos e selecionados para serem apresentados às crianças (SISTO, 2000).
Existem pais e muitos professores com o objetivo de ensinar algo às crianças, utilizam a
literatura-infantil. Isso confirma a relação assimétrica, em que o leitor infantil ocupa um lugar
ainda bastante passivo no processo. Uma série
de características novas e incorporação modificaram a literatura infanto-juvenil, mas ela continua sendo vista como um forte instrumento
para a formação das crianças (SISTO, 2000).
É evidente que os motivos pelos quais ela
é vista dessa maneira são outros que aqueles
de sua origem, pois hoje se sabe muito mais
do desenvolvimento infantil e da importância
da literatura para o estímulo da fantasia e para
a organização do mundo interno. Ela não é só
instrumento para o desenvolvimento da capacidade linguística da criança, também não é apenas um exercício de linguagem e nem um meio
para ensinamentos morais. Os livros já fogem
da moral da história explicitamente apresentada e buscam contemplar com mais intensidade o mundo infantil (SANDRONI & MACHADO,
1998).

A ARTE MEDIANDO O OUVIR E O LER
HISTÓRIAS
O mundo literário é um mundo encantador,
interessante, divertido e curioso. Nos leva a
mundos imaginários, nos faz viver situações
que sem a literatura talvez jamais vivenciávamos.É neste contexto entre o lúdico e a obra
literária que temos a possibilidade de formar
o leitor.Muitas crianças têm o primeiro contato
com a literatura ao chegar à escola e é neste exato momento que o professor tem uma
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grande chance: fazer a criança gostar de ler ou aumentam muito o prazer de imaginar coisas.
então, ter verdade aversão pela obra literária A partir de histórias simples, a criança começa
(SANDRONI & MACHADO, 1998).
a reconhecer e interpretar sua experiência da
vida real”.
A criança sozinha dificilmente pegaria o gosto pela leitura sem a ajuda do professor e para
Mesmo para as crianças que já sabem ler, é
que haja êxito, o professor deve ter clareza em importante contar histórias, pois segundo Abrasua metodologia com a Literatura Infantil em movich (1997, p.23) diz que “quando a criança
sala de aula, despertando assim questiona- sabe ler é diferente sua relação com as histómentos e promovendo a construção de novos rias, porém, continua sentindo enorme prazer
significados. Ouvir histórias é um acontecimen- em ouvi-las”. As crianças de mais idade ao
to tão prazeroso que desperta o interesse das ouvir histórias, aprimoram a sua capacidade
pessoas em todas as idades. Se os adultos de imaginação, já que ao ouvi-las pode estimuadoram ouvir uma boa história, um “bom cau- lar o pensar, o desenhar, o escrever, o criar, o
so”, a criança é capaz de se interessar e gostar recriar.
ainda mais por elas, já que sua capacidade
de imaginar é mais intensa (SANDRONI & MACom a chegada da tecnologia e na qual as
CHADO, 1998).
informações já vem prontas, as crianças de
hoje, estão perdendo a oportunidade de susO bebê escuta canções de ninar, que depois citar seu imaginário, podendo ser no futuro
dá lugar às cantigas de roda, em seguidas um indivíduo pouco criativo, sem sensibilidade
aparecem as narrativas curtas sobre animais, para compreender a sua própria realidade, não
crianças ou natureza. As crianças então pas- sabendo dissertar sobre assuntos, não comsam a demonstrar seu interesse por meio das preendendo a leitura com a finalidade para o
palmas, sorriso, sentimento de medo, imitação qual ela foi escrita. Portanto, garantir a riqueza
de personagem. A forma oral é o primeiro con- da vivência narrativa desde os primeiros anos
tato da criança com o texto, quando um adulto, de vida da criança contribui para o desenvolviseja ele a mãe, o pai, uma avó, um tio ou outra mento do seu pensamento lógico e também de
pessoa conta-lhe os mais diversos tipos de his- sua imaginação, que segundo Vygotsky (1992,
tória (SANDRONI & MACHADO, 1998).
p.128) caminham juntos: “a imaginação é um
momento totalmente necessário, inseparável
A medida que cresce a criança começa a ou- do pensamento realista”.
vir as histórias mais extensas e escolhe as que
ela quer ouvir ou a parte da história que mais
Neste sentido, o autor enfoca que na imalhe agrada. E é justamente nesta fase em que ginação a direção da consciência tende a se
as histórias vão se tornando mais detalhadas. afastar da realidade. Esse distanciamento da
É relevante o vínculo afetivo que se estabele- realidade por meio de uma história é essencial
ce entre o contador das histórias e a criança, para uma penetração mais profunda na própria
afinal contar e ouvir uma história é comparti- realidade, conforme Vygotsky (1192, p.192):
lhar uma experiência gostosa, na descoberta “Afastamento do aspecto externo aparente da
do mundo das histórias e dos livros.Ao adquirir realidade dada imediatamente na percepção
mais maturidade, a criança passa a se interes- primária possibilita processos cada vez mais
sar por histórias inventadas e pelas histórias complexos, com a ajuda dos quais a cognição
dos livros, como: contos de fadas ou contos da realidade se complica e se enriquece”.
maravilhosos, poemas e ficção.Encontramos
então a possibilidade de envolver o real e o
Muitos pais desconhecem a importância de
imaginário que de acordo com Sandroni & Ma- ouvir história, da leitura e do contato com o
chado (1998, p.15) , afirmam que: “os livros livro, nem que seja para folhear nos primeiros
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anos de vida. Existem pais que pensam que
a criança que não sabe ler não se interessa
por livros, portanto não precisa ter contato com
eles.
Segundo Sandroni & Machado (2000, p.12):

to” deve vir cercado de cuidados: o local (que
deve ser apropriado); o momento (que deve
ser “exato”); os gestos e movimentos (que exigem uma enorme precisão!); as palavras (que
vão “desenhando” um mundo novo), a voz (que
deve convidar à proximidade, ao querer estar e
A criança percebe desde muito cedo, que li- ao querer ficar!). Afinal, trazer qualquer coisa
vro é uma coisa boa, que dá prazer”. As crian- ao mundo é sim um enorme ato de responsaças bem pequenas interessam-se pelas cores, bilidade (SISTO, 2004, p. 1).
formas e figuras que os livros possuem e que
mais tarde, darão significados a elas, identifiSisto (2004) explica que fazer nascer uma
cando-as e nomeando-as (SANDRONI & MA- história não é uma tarefa fácil ou simples. E
CHADO, 2000, p.12).
depende tanto do narrador quanto dos ouvintes. O nascimento de uma história precisa esO contato físico com o livro é muito impor- tar cercado de cuidados, os quais garantirão o
tante para a criança. O livro deve ser manu- sucesso da performance do contador de históseado pela criança, folheando-o e assim tendo rias: o local deve ser apropriado; o momento
um contato mais íntimo com o objeto de seu deve ser exato; os gestos e movimentos que
interesse. É neste momento que a criança co- exigem uma enorme precisão, precisam ser
meça a gostar dos livros e percebe que eles bem elaborados; a escolha adequada das pafazem parte de um mundo fascinante, na qual lavras que desenham um “mundo novo”; a voz
a fantasia apresenta-se por meio de palavras e deve convidar a plateia à proximidade.
desenhos. De acordo com Sandroni & Machado (1998, p.16):
Para se consolidarem como contadores de
histórias, os narradores necessitam do olhar
O amor pelos livros não é coisa que apareça da plateia, com um ouvinte atento e apto a ter
de repente. É preciso ajudar a criança a des- sua memória preenchida pelo encantamento
cobrir o que eles podem oferecer. Assim, pais das palavras, pois a performance constitui-se
e professores têm um papel fundamental nes- pela interação constante entre ambos. É nesta descoberta: serem estimuladores e incenti- se momento que o contador entra em sintonia
vadores da leitura (SANDRONI & MACHADO, com a plateia. Durante a performance do con1998, p.16).
tador de histórias, estabelece-se uma troca de
experiências/vivências. O ato de contar históConforme Sisto (2000), o corpo é o ponto de rias constitui uma experiência única e renovapartida e o referente do discurso; a performan- da constantemente, pois mesmo que a história
ce faz parte do instante da enunciação. O con- seja narrada diversas vezes, trata-se de uma
tador de histórias só pode falar num momento enunciação nova marcada pelo tempo presenexato, marcado pelo presente da sua fala. “Per- te e pela cumplicidade entre contadores e ouformance [...] refere-se a um momento tomado vintes. Podemos dizer que, a cada narração,
como presente. A palavra significa a presença o contador nos contempla com uma história
concreta de participantes nesse ato de maneira diferente (Sisto, 2004).
imediata” (ZUMTHOR, 2000, p. 61). Por isso, a
arte de narrar histórias requer alguns cuidados.
No entanto, convém destacar que esse moDe acordo com Sisto (2004, p. 1):
mento único torna-se uma experiência coletiva
sempre que o contador empresta corpo, gesFazer nascer uma história não é uma tare- tos e voz para dar vida às narrativas. O anúnfa fácil ou simples. E depende tanto de quem cio de uma história provoca expectativa dos
conta quanto de quem ouve. E todo “nascimen- ouvintes. Enquanto a plateia espera, está con740
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centrada ali uma promessa de alegria e prazer, especialmente, a alegria de testemunhar e
participar desse instante “sagrado”. O prazer
de ser transportado, de forma cuidadosa, a
diferentes mundos por meio das palavras que
adquirem “corpo”, torna-se um momento único,
possibilitando a interação, o qual não pode ser
desperdiçado. Nas palavras de Sisto (2004, p.
1), “esse momento é único e quando desperdiçado lança para além a possibilidade de uma
verdadeira interação. Interação como troca de
‘inteirezas’, entre narrador e ouvinte”.

É essa relação de confiança que o ouvinte
almeja. Que o contador de histórias o ajude a
ver, assumindo publicamente esse papel de intermediário entre o mundo real e o imaginário.
A recepção de um texto oral não se dá da mesma forma que a de um texto escrito. O ouvinte
é também espectador, que recebe a história
com a sua percepção conforme aquilo que o
narrador é capaz de projetar durante a performance. Além disso, narrar significa instância
única, na qual não dá para voltar atrás, interromper ou repetir, como se faz com a escrita.
O texto oral não disponibiliza tudo pronto para
O indivíduo que participa da contação é cúm- o ouvinte, por isso ele adquire uma função atiplice do contador, vivenciando a história narra- va na contação, preenchendo os vazios que a
da. Quando o contador de histórias suspende narração vai deixando (SILVA, 2008).
o tempo, falando com uma linguagem diferente
Essa é sua tarefa, mesmo que ele não tenha
da linguagem cotidiana, estimula a nossa imaplena consciência disso. Precisa ligar mensaginação, e por isso, conquista o reconhecimengens (unir), a fim de atribuir sentido ao que
to da plateia. Mas só se conquista os ouvintes
o contador de histórias está narrando. Para
por meio de um ato performático carregado de
cumprir a promessa que o contar uma história
emoção sincera (verdade), entrega e amor.
anuncia, é preciso uma certa integridade. É o
grau de “imersão” que aparece no exercício de
Contar uma história é sempre o “revelar de contar. As histórias pessoais de leitura aparenum segredo”. Os ouvintes ingressam na inti- temente invisíveis vêm à tona; a “fricção” que
midade do narrador, tornando-se depositários o texto provocou no contador aparece; o temdos mistérios e dos saberes que uma história po da preparação torna-se evidente; o cuidado
carrega. Não se trata de um saber informati- das escolhas cria uma camada mais do que
vo apenas, mas poético, na base do simbó- perceptível; o ensaio enfim, se cumpre, não
lico, com uma estética que se concretiza na sem paixão! O potencial criador e individual
medida em que a performance se desenvolve. mostra-se inteiro (SILVA, 2008).
Enquanto o contador ordena as informações,
por meio das escolhas linguísticas que realiza,
Assim, segundo o autor, contar histórias não
o interesse do ouvinte vai sendo despertado. é simples. Nem muito menos banal. Uma ativiO que está sendo dito pelo narrador, de forma dade tão “antiga” quanto o homem, certamengradativa, vai aproximando-o da plateia. Mas te traz consigo toda uma tradição. Não como
para que haja a interação, contador e ouvinte uma forma fixa, mas como um legado, que é
precisam estar disponíveis (SISTO, 2004).
acionado, cada vez que alguém começa a conE novamente o mistério se instaura: é o inesperado mediado pelo simbólico que serve de
elo entre o contador e o ouvinte. Nas palavras
de Sisto (2004, p. 03): “É como dizer: ‘fecha
os olhos e vem!. Mas para chegar a fechar os
olhos é preciso confiança, afeto, amorosidade.
Fechar os olhos e ir é só o começo da jornada”
(SISTO, 2004).

tar. E que se renova a cada história contada.
Mas o legado do contar histórias é mais simples do que se pensa: alguém que suspende
o tempo, que fala com uma linguagem diferente da linguagem cotidiana, que insufla a nossa
imaginação, e que por isso mesmo, tem o reconhecimento da audiência! Mas só se conquista
o reconhecimento da audiência quando o que
se faz está cercado de verdade, de entrega, de
paixão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da arte de contar histórias, podemos tornar possível a construção da aprendizagem
relacionada à competência cognitiva da criança, propiciando elaboração de conceitos, compreendendo sua atitude no mundo, e se identificando com papéis sociais que exercerá ao longo de
sua existência.
As histórias devem acontecer dentro de um contexto simples e adequado ao entendimento da
criança. São extraordinárias ferramentas para a comunicação de valores, porque dão contexto
a fatos abstratos, difíceis de serem transmitidos isoladamente. O professor como contador de
histórias, transforma-se em um mediador privilegiado dentro do contexto da educação quando
leva o aluno a pesquisa e a novas produções. A história passa a ser reinventada pela criança
por meio de um desenho, uma pintura, ou mesmo por meio de uma fala com enfoque pessoal.
A arte de contar histórias, portanto, está renascendo das cinzas por toda parte, não como teatralização, mas como a antessala do lúdico, da emoção sadia e da construção do conhecimento,
capaz de estabelecer nos possíveis leitores a descoberta do mundo. Contar histórias é mesmo
“recuperar o que há de artesanal na palavra”. Mas a narração oral é sempre um exercício cênico. Mesmo que não se ocupe o espaço “sagrado” do teatro e do palco. Mesmo que se conte
sentado ou de qualquer outro jeito. Seja qual for a posição que se assuma para contar, ela deve
estar a serviço da melhor funcionalidade da história.
Os trâmites internos da emoção de se ouvir uma história, muitas vezes não podem ser ditos
ou percebidos. Às vezes leva-se muito tempo para se reconhecer o que uma história faz com o
outro. Talvez só possamos dimensionar isso quando ouvimos de novo uma outra história, ou até
a mesma história. Se o ouvinte de fato tiver um encontro com a história que ouviu, com certeza,
estará mais bem preparado para descobrir outras histórias.
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O LÚDICO NA APRENDIZAGEM NOS
PRIMEIROS ANOS DE ALFABETIZAÇÃO
E O PAPEL DO PROFESSOR

RESUMO: A educação infantil é um estágio com identidade própria, onde as crianças adquirem
uma série de lições que contribuirão para o desenvolvimento geral. Para que esses aprendizados sejam significativos, é necessário ter uma série de materiais e ferramentas que complementem a metodologia usada por excelência nesta etapa. O lúdico é muito mais poderoso
para as crianças, no entanto, do que muitos pais e professores imaginam. Na verdade, é a
chave para o aprendizado. Pesquisadores e educadores de todo o mundo descobriram que o
lúdico pode ajudar a enriquecer o aprendizado e desenvolver habilidades importantes, como
investigação, expressão, experimentação e trabalho em equipe.

Palavras-chave: Lúdico; Ensino-Aprendizagem; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

A

educação infantil garante o desenvolvimento livre, integral e harmonioso da personalidade
da criança, de acordo com seu ritmo e necessidades. A educação oferecida deve garantir
a estimulação diferenciada das crianças, visando o desenvolvimento intelectual, emocional, social e físico de cada criança e visando alcançar os seguintes resultados da educação infantil.
O desenvolvimento livre, integral e harmonioso da personalidade da criança, de acordo com
seu próprio ritmo e necessidades gerais, apoiando seu treinamento autônomo e criativo. Desenvolvimento da capacidade de interagir com outras crianças, com adultos e com o meio ambiente, para adquirir novos conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos; incentivar
a exploração, exercícios, testes e experimentos, como experiências de aprendizado autônomas.
A descoberta, por cada criança, de sua própria identidade e autonomia e o desenvolvimento
de uma autoimagem positiva. Apoiar a criança na aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para sua entrada na escola e ao longo da vida. Todas as atividades com crianças pequenas devem respeitar o direito da criança de brincar - vista como uma forma de atividade, método, procedimento e meio de alcançar abordagens educacionais em idades precoces.
Bem como um método de estimular a capacidade e a criatividade da criança, como um direito
dele e como uma abertura à liberdade de escolha, de acordo com suas próprias necessidades.
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COMO AS CRIANÇAS APRENDEM
BRINCANDO?
De acordo com estudos de Kishimoto
(1993), A educação pré-escolar precoce visa
o desenvolvimento geral da criança, o que lhe
garantirá um bom começo de vida. As áreas de desenvolvimento infantil direcionadas no
currículo específico para a idade pré-escolar,
como desenvolvimento físico, saúde, cuidados
pessoais, desenvolvimento socioemocional,
desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento e
comunicação da linguagem, desenvolvimento
de habilidades e atitudes na aprendizagem são
essenciais para alcançar educação personalizada, identificando o potencial da criança e
as dificuldades / deficiências de cada criança
pelo professor. Segundo o autor:

volvimento global da criança enfatiza as áreas
importantes do desenvolvimento infantil, considerando que, na sociedade atual, o treinamento
das crianças para a escola e para a vida deve
levar em consideração não apenas as habilidades acadêmicas, mas igualmente habilidades
e atitudes relacionadas ao:
•

Desenvolvimento socioemocional (viver e
trabalhar em conjunto ou com outras pessoas, gerenciar emoções, aceitar diversidade, tolerância etc.);
• Desenvolvimento cognitivo (abordar algumas situações problemáticas, pensamento divergente, estabelecimento de
interações causais, etc. associações, correlações, etc);
• Desenvolvimento físico (motricidade, saúde, alimentação saudável etc.).

Os tipos de atividades realizadas com crianças são:

As categorias de atividades de aprendizagem
presentes na educação pré-escolar são: Ativi• Brincando com brinquedo, brincadeira dades em domínios experimentais (que podem
simbólica, jogo sensorial, brincando com ser atividades integradas ou por disciplinas),
areia e água, jogo de construção, jogo di- Jogos e atividades escolhidas, Atividades de
desenvolvimento pessoal (KISHIMOTO, 1993).
dático.
• Atividades artísticas e de habilidades: desenho, pintura, modelagem, atividades
práticas e domésticas.
• Atividades de música e movimento: audições, jogos musicais, jogos de texto e
canto, canções.
• Comunicação e atividades criativas: histórias, memorização, trabalho com livros,
leitura de imagens.
• Atividades de conscientização: observações, leituras de figuras, atividades matemáticas, palestras, jogos didáticos, experimentos.
• Atividades ao ar livre: caminhadas, jogos
de areia, jogos e competições esportivas, usando equipamentos de playground
(KISHIMOTO, 1993).

Nas concepções Fleer (2013), as atividades
nos campos experienciais são atividades integradas ou em disciplinas desenvolvidas com
crianças em projetos planejados de acordo
com os temas de estudo anuais propostos pelo
currículo, bem como com a idade e as necessidades e interesses das crianças do grupo.
Para o autor (2013), os jogos e atividades
escolhidos são os escolhidos pelas crianças
e os ajudam a socializar progressivamente e a
se iniciar no conhecimento do mundo físico, do
ambiente social e cultural ao qual pertencem,
da matemática, da comunicação, da leitura e
escrita da linguagem. Eles são realizados em
pequenos grupos, em pares e até individualmente.

Para o autor (1993), o currículo da educação
As atividades de desenvolvimento pessoal inpré-escolar promove o conceito de desenvolvimento global da criança, considerado central cluem rotinas, transições e atividades durante
na primeira infância. A perspectiva do desen- a tarde (para grupos com programa estendido
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ou semanal), incluindo atividades opcionais.
No programa diário, é obrigatório ter pelo menos uma atividade ou um momento / sequência de movimento físico (jogo de movimento
com música e texto, atividade de educação
física, momento refrescante, competições ou
trilhas esportivas, caminhadas ao ar livre, etc.),
(FLEER, 2013).
Além disso, recomenda-se a exposição das
crianças a fatores ambientais, como condição
para manter o estado de saúde e o endurecimento do corpo e levar as crianças para o
exterior pelo menos uma vez por dia, independentemente da estação do ano.O professor é
totalmente responsável por escolher os métodos, levando em consideração a estrutura do
grupo e os materiais didáticos disponíveis no
jardim de infância e seguindo as diretrizes metodológicas gerais fornecidas pelo Currículo
Nacional e pelos guias dos professores.Durante uma determinada atividade, a gerência do
grupo de faixa etária é de responsabilidade do
professor (FLEER, 2013).
Segundo Lillard et al. (2013), os professores
podem decidir organizar as atividades com todas as crianças (atividades frontais), em grupos menores ou individualmente (atividades
diferenciadas) - dependendo dos objetivos específicos da atividade e do nível das crianças.
Em relação aos métodos de ensino, as seguintes observações gerais podem ser levadas em
consideração:
Os métodos de comunicação oral utilizados
podem ser classificados como métodos expositivos (narração, descrição, explicação etc.) e
métodos de conversação (conversação, conversa heurística, questionamento sobre um assunto especial, etc.). Os professores também
usam métodos de aprendizado exploratório:
exploração direta de objetos e fenômenos (observação sistemática e independente, pequenas experiências, etc.) e exploração indireta
(demonstração através de figuras, filmes, etc.),
Lillard et al. (2013).

Durante a maioria das atividades, os professores usam extensivamente métodos baseados na ação voluntária direta dos alunos (exercícios, trabalho prático, etc.) e ação simulada
(jogos didáticos, aprendizado através do drama, etc.), Lillard et al. (2013).
No ensino pré-escolar, o jogo é a principal
modalidade para estimular a capacidade mental e física dos alunos e facilitar a adaptação
dos alunos às exigências da educação formal.
Os materiais didáticos utilizados no ensino pré-primário consistem em:
• Materiais naturais (plantas, conchas, sementes, insetos, pedras, etc.);
• Objetos técnicos (instrumentos de medição, eletrodomésticos, etc.);
• Materiais intuitivos (modelos de fundição
e argila);
• Auxílios figurativos (fotos, fotografias, livros de atlas, mapas, álbuns, jogos de
mesa, etc.);
• Material didático impresso (livros infantis,
pastas de trabalho etc.), (LILLARD et al.,
2013).
Segundo estudos, os materiais didáticos impressos podem ser adquiridos pelos jardins de
infância ou recomendados pelo professor e adquiridos pelos pais das crianças. Quando adulto, Albert Einstein lembrou-se de um evento
crucial em sua vida que inspirou seu interesse
em descobertas científicas. Ele tinha quatro ou
cinco anos e ficou preso na cama com uma doença na infância quando seu pai lhe entregou
uma bússola de bolso magnética para brincar.
Ele passa uma hora torcendo a bússola, imaginando como a agulha sempre sabia apontar
para o norte (MONTESSORI, 1987).
As escolas que usam a educação Montessori concentram-se em incentivar as crianças
a aprender através de “brincadeiras significativas”. De acordo com o livro ”De Brincadeira à
Prática: Conectando a Brincadeira dos Professores à Aprendizagem das Crianças” , a “brincadeira significativa” tem cinco características.
Isto:
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1.Dá à criança uma escolha sobre o que ela
quer fazer
2.Parece divertido e agradável para a criança
3.Evolui espontaneamente, em vez de dar às
crianças um script para seguir
4.É motivado por motivação intrínseca sobre
o que a criança quer fazer
5.Cria um ambiente livre de riscos, onde as
crianças podem experimentar e experimentar
novas ideias (MONTESSORI, 1987).

regem os termos do jogo. As crianças aprendem a regular suas emoções e a pensar antes
de agirem quando brincam.
Por exemplo, se uma criança está fingindo
ser Olaf de Frozen, ela pode fingir que está derretendo quando entra ou insistir que gosta de
abraços quentes. Em cada caso, eles consideram como suas ações se correlacionaram com
o modo como Olaf deve agir em uma determinada situação. Esse papel ajuda as crianças
a desenvolver habilidades sociais e as torna
o tipo de adulto capaz de prosperar em uma
variedade de ambientes pessoais e profissionais. Em um ambiente acadêmico, o brincar
também pode ajudar as crianças a aprender e
crescer (MONTESSORI, 1987).

Para o autor (1987), brincadeiras significativas, as crianças são participantes ativos. Por
exemplo, em vez de aprender passivamente
uma lição, as crianças assumem papéis ao
lado de seus colegas e respondem às outras
crianças de acordo com as regras que eles
criaram. Embora “regras” possam parecer contra-intuitivas à ideia de jogo livre e voluntário,
O jogo iniciado pelo professor é um primo
um sistema de regras mentais é realmente uma próximo da aprendizagem baseada em perdas outras características principais do jogo.
guntas . educadores infantis fazem perguntas
às crianças sobre as regras e o processo que
As crianças podem declarar isso explicita- governam a peça e, em seguida, incentivam
mente, formar uma colaboração ou seguir um as crianças a fazerem conexões com o mundo
líder selecionado, ou ter um senso inerente do mais amplo por meio de seu próprio corpo de
que governa os termos de seu engajamento conhecimento (MONTESSORI, 1987).
lúdico. Essa negociação ativa e prazerosa de
regras e símbolos pode oferecer vários beneEm uma sala de aula Montessori, os profesfícios de aprendizado. Precisamos considerar sores guiam o aprendizado dentro das estrutuque as crianças aprendem de maneiras bem ras, mas o fazem de maneira divertida e flexível,
diferentes [dos adultos]. Eles aprendem com- com foco especial nos objetivos que eles têm
parando experiências físicas, interações com em mente. a educação Montessori se assemeoutras pessoas e seus próprios sentimentos. lha à aprendizagem lúdica. Quando adotamos
E eles aprendem uma quantidade enorme atra- uma abordagem baseada na brincadeira para
vés de sua imaginação. Brincar é o que une combinar diferentes disciplinas, descobrimos
as partes lógicas e criativas do cérebro (MON- que os professores podem criar uma experiTESSORI, 1987).
ência educacional maior que a soma de suas
partes. Os alunos aprendem habilidades de
Para o autor (1987), as crianças pequenas, pensamento crítico, desenvolvem suas habilio brincar é geralmente uma atividade de corpo dades de linguagem, expandem sua gama de
inteiro que as ajuda a desenvolver as habilida- conhecimentos e aumentam sua consciência
des de que precisarão mais tarde na vida. Cor- social emocional - tudo sem perceber o quanto
rer, dançar, escalar, rolar - essas atividades pro- estão aprendendo (MONTESSORI, 1987).
movem o desenvolvimento muscular e ajudam
a ajustar as habilidades motoras. As crianças
Oferecendo às crianças a chance de fazer
também constroem seus músculos mentais e perguntas, resolver problemas, trabalhar em
emocionais ao criar mundos elaborados e ima- colaboração e realizar experiências estruturaginativos, ricos em um sistema de regras que das, a brincadeira é um componente essencial
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do aprendizado. Uma maneira de os professores trazerem um senso de brincadeira para a
sala de aula é adotando uma abordagem baseada em atividades para quase todas as disciplinas. Por exemplo, quando nossos professores
leem um livro em voz alta, incentivam os jovens
a virar cada página e seguir cada palavra com
os dedos. Eles também podem solicitar aos
alunos que conversem entre si sobre o conteúdo e sobre as associações que ele provoca
em suas próprias vidas (MONTESSORI, 1987).
Os professores também envolvem a imaginação e o senso de curiosidade das crianças,
perguntando “O que você acha que acontecerá a seguir?” Os alunos também têm a oportunidade de dar vida a histórias através de peças
dramáticas. Quando as crianças têm a oportunidade de encenar cenas e se expressar, elas
melhoram sua confiança social, aumentam sua
capacidade de ver as perspectivas dos outros
e aumentam a atenção que dão à literatura. Ensinar às crianças que aprender não é apenas
uma atividade formal que elas fazem na sala
de aula - é realmente muito divertido para elas.
Um objetivo é dar às crianças oportunidades
de pensar, questionar, trabalhar em equipe, experimentar, brincar com diferentes possibilidades e investigar assuntos que lhes interessam
(LILLARD, 2013).

Ajudar os alunos a aprender a fazer perguntas, se expressar, colaborar com outras pessoas e assumir riscos criativos. Mantenham sua
curiosidade natural e nunca percam a emoção
de aprender algo novo. Todas essas coisas
são alcançadas, tornando o aprendizado divertido para as crianças. O brincar é uma prática
de ensino fundamental para o aprendizado e
desenvolvimento de idiomas (e alfabetização).
Os focos de aprendizado para interagir com
outras pessoas podem ser incorporados às experiências de jogo (LILLARD, 2013).
Os educadores podem incentivar o jogo dirigido e dirigido à criança para incorporar vários conceitos de linguagem. Os educadores
podem criar experiências de aprendizado de
idiomas autênticas e responsivas: Ao configurar experiências de jogo, pense em quais conceitos, palavras, frases, histórias e discussões
de linguagem poderiam ser incorporados. Escolha recursos e projete áreas de recreação de
maneira a incentivar a interação entre crianças
e educadores e a se envolver em um pensamento compartilhado e sustentado.Ofereça
oportunidades para turnos, modelagem e imitação de comportamentos e linguagem lúdicos
(LILLARD, 2013).
Criar experiências lúdicas que incentivam as
crianças a dar sentido, comunicar-se de maneira não verbal, contar e criar histórias e discutir
suas ideias. Planejar brincadeiras dirigidas por
crianças ou guiadas, dependendo de suas intenções de aprendizado. Ao usar a brincadeira como uma prática de ensino para interagir
com outras pessoas, há uma série de focos de
aprendizado que os educadores podem incorporar (LILLARD, 2013).

Por exemplo, em aula de impressão 3D, os
educadores dão aos alunos a oportunidade de
projetar um objeto a partir de sua imaginação.
Depois, eles pedem aos alunos que expliquem:
“Por que você fez isso? ” “Do que você fez isso?
Qual é o propósito desse objeto? ”Esse envolvimento dos professores apoia as crianças em
sua criatividade, além de desafiá-las a pensar
por que elas escolheram criar um objeto. Também exige que eles pensem nos desafios que
O brincar é um método que as crianças
resolveram ao criá-lo e os ajuda a se tornarem usam para se envolver com objetos, pessoas,
mais confiantes em suas habilidades de resolu- comportamentos, conceitos e linguagem, de
ção de problemas (LILLARD, 2013).
maneiras motivadoras e apropriadas ao desenvolvimento. De acordo com a aprendizagem
sociocultural de Vygotsky (1967), a brincadeira
permite que as crianças sejam apoiadas por
um “jogador” mais capaz.
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A linguagem é um dos muitos resultados que
as crianças podem aprender brincando. Ao
planejar experiências de aprendizado integradas e holísticas, os educadores podem criar
oportunidades para vários tipos de brincadeiras e explorar a exploração infantil. Juntamente
com aspectos do desenvolvimento físico, sócio
emocional e cognitivo, as habilidades de linguagem podem ser exploradas e aprendidas
através do “andaime” das brincadeiras das
crianças (WOOD, BRUNER & ROSS, 1976).
Isso significa que as crianças podem aprender um novo idioma e jogar comportamentos
de colegas ou adultos mais capazes, colaborando no jogo (VYGOTSKY, 1967). As crianças costumam brincar de forma independente
dos adultos. No entanto, os educadores têm
um papel importante na criação de experiências lúdicas. Eles também podem participar do
jogo, quando relevantes, para modelar novos
comportamentos e linguagem do jogo (FLEER,
2016).

As crianças contam com seu próprio aprendizado, conectando-se com pessoas, local
tecnologias e materiais naturais e processados. Interagem verbalmente e não verbalmente
com outras pessoas para uma variedade de
propósitos. Expressam ideias e fazem sentido
usando uma variedade de mídias. Isso significa que não devemos nos preocupar em ajudar as crianças a aprender a brincar? Como
ouvir e conversar? Como interpretar a impressão? Deveríamos nos concentrar em ensinar
as crianças a imprimir e deixá-las em paz para
desenvolver sua linguagem e brincar por conta própria? Ou precisamos apoiar o aprendizado da língua das crianças, mas não intervir no
jogo? (LILLARD et al., 2013).
Essas perguntas estão frequentemente na
mente dos professores de crianças pequenas,
quando tentam atender às crescentes expectativas acadêmicas. Ao mesmo tempo, eles se
sentem responsáveis por promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas, linguísticas
e sócio emocionais subjacentes. À medida
que aprendemos mais sobre como as crianças aprendem, fica claro que não precisamos
sacrificar o brincar para atender aos requisitos
acadêmicos. Pelo contrário, somente apoiando
brincadeiras maduras e de alta qualidade podemos realmente ajudar as crianças a desenvolverem plenamente suas habilidades de linguagem e alfabetização (LILLARD et al., 2013).

Esse envolvimento de adultos permite que as
crianças sejam desafiadas a desenvolver suas
brincadeiras independentes. Como o brincar
pode assumir muitas formas como prática de
ensino, é difícil medir especificamente seu impacto no aprendizado de idiomas. Algumas
revisões de pesquisas indicam que a brincadeira está associada ao desenvolvimento de
habilidades de linguagem e alfabetização, mas
nem sempre é possível dizer que a brincadeira
Segundo os autores (2013), muitos comporcausou essas mudanças no desenvolvimento
tamentos das crianças têm um elemento de
(LILLARD et al., 2013).
brincadeira neles - desde impressões digitais,
As crianças se sentem seguras, protegidas jogos de movimento, até blocos de construção.
e apoiadas. Desenvolvem um sentimento de No entanto, a peça que tem o efeito mais propertencer a grupos e comunidades e um en- fundo no desenvolvimento da linguagem e da
tendimento dos direitos e responsabilidades alfabetização é uma peça dramática. As caracrecíprocos necessários para a participação terísticas do jogo dramático que oferecem as
cívica ativa. As crianças se tornam social- melhores oportunidades para as crianças pramente responsáveis e mostram respeito pelo ticarem a linguagem e a alfabetização incluem:
meio ambiente. Desenvolvem disposições para
aprender, como curiosidade, cooperação, confiança, criatividade, comprometimento, entusiasmo, persistência, imaginação e reflexividade (LILLARD et al., 2013).
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• Usando uma variedade de objetos e objetos (“Vamos fingir que esse bloco é o
nosso telefone e precisamos pedir ajuda
quando o carro avariar”)
•
Combinando vários papéis e temas
(“João é o pai. Ele é o médico também.”)
• Criando um cenário de fingimento e resolvendo desacordos conversando e negociando “Vamos brincar de hospital. OK,
você será o médico primeiro e depois eu
serei o médico. Você usa isso”, (LILLARD
et al., 2013).

crianças. Nossas correções bem-intencionadas
ou redirecionamentos mudar a brincadeira de
atividade infantil para atividade infantil para outra
orientada pelo professor (LILLARD et al., 2013).

A melhor maneira de ajudar as crianças a brincar em um nível mais alto é fornecer a assistência
necessária nas etapas preparatórias. Envolva-se
antes que as crianças entrem no teatro ou comece a abrir caixas na área do quarteirão. Se
você quiser intervir quando a peça já estiver em
andamento, precisará fazê-la indiretamente, com
o mínimo de intrusão, tentando ficar o maior tempo possível fora da peça infantil. Por exemplo,
se você vê crianças presas em seu cenário, sem
Dentro dessa visão, todos os três elementos de- saber mais o que fazer, pode oferecer sugestões
vem estar presentes para promover os mais altos sem realmente entrar no playground (WOOD,
níveis de desenvolvimento da linguagem e da al- 1976).
fabetização. No entanto, nem todas as interações
de jogo ocorrem nesse nível. Além disso, ter apeA brincadeira infantil é frequentemente chamanas adereços realistas, incluindo bolo de plástico da de “imaginação sem limites”. No entanto, se
e brócolis, torna desnecessárias explicações adi- você observar atentamente as brincadeiras na
cionais. Há ainda menos oportunidades para pra- maioria das salas de aula, verá que as crianças
ticar novo vocabulário ou frases mais complexas. não estão usando muita imaginação. De fato,
Primeiro, não há um cenário lúdico que integre as seus objetos de jogo parecem cópias em miniatuações dessas crianças em um todo. Além disso, ra de objetos reais. Quando não há suporte para
devido à natureza autoexplicativa dos brinquedos uma determinada função), a criança geralmente
e à operação desses brinquedos, as crianças difi- prefere desistir da função, em vez de usar outra
cilmente precisam explicar umas às outras o que coisa como estetoscópio (WOOD, 1976).
estão fazendo (LILLARD et al., 2013).
Para o autor (1976), o usar objetos que repreO que podemos ver é que o nível de brinca- sentam outros objetos (como massinha colorida
deira não permite que as crianças se envolvam representando comida), as crianças aprendem
em diálogos longos e prolongados com estrutura representação simbólica. Essa capacidade de
complexa de frases e vocabulário extenso. Além separar a função de um objeto do próprio objedisso, o baixo nível de jogo tornará difícil para to (usando um lápis para mexer, fingindo mexer
o professor integrar mais aprendizado de alfa- com uma colher) é a base para representações
betização nas atividades dessas crianças. É por simbólicas mais avançadas, como a palavra esisso que é importante garantir que a peça em si crita como representação de uma palavra falada.
esteja pronta para absorver o novo aprendizado Além disso, quando as crianças usam adereços
de idiomas e alfabetização antes de introduzi-la simbólicos em suas brincadeiras, são incentivanas atividades lúdicas para crianças. Intervir nas das a usar a linguagem mais extensivamente.
brincadeiras das crianças é uma coisa delicada.
Por um lado, não podemos simplesmente recuar
Os adereços de rotulagem e as ações que os
e deixar as crianças descobrirem como brincar acompanham estimulam as crianças a comuni(LILLARD et al., 2013).
car suas ideias sobre brincadeiras a seus amigos
e a garantir que seus papéis funcionem juntos.
As crianças podem não ter habilidades sociais Por exemplo, você não precisa explicar que está
ou podem não conseguir usar adereços de ma- jogando como capitão se usar binóculos de brinneira imaginativa. Deixadas por conta própria, as quedo. Mas você precisa explicar melhor se tudo
crianças continuam brincando de maneiras que que você tem é um tubo de papel e deseja que
lhes são familiares. Por outro lado, não podemos outras crianças estejam no mesmo navio. Adeintervir no jogo da mesma maneira que intervirí- reços simbólicos incitam as crianças a dar mais
amos em outras atividades. Não podemos nos detalhes sobre seus cenários de fingimento.
tornar “jogadores” como se também fôssemos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O planejamento das brincadeiras incentiva as crianças a praticar o uso da linguagem para
discutir o cenário da brincadeira e a tornar claros os papéis, adereços e ações para os outros
jogadores. É o momento em que o professor pode solicitar o uso de um novo vocabulário e
incentivar as crianças a usar os elementos de alfabetização (lápis, papel, livros) que estão na
área de recreação.
Além de ter um efeito geral sobre a qualidade e a duração do jogo, aprender a usar estratégias
apropriadas no jogo apoia o desenvolvimento da auto regulação. E a autorregulação é um dos
pré-requisitos universais para qualquer aprendizado acadêmico, incluindo a alfabetização.
Quando as crianças planejam juntas, negociam seus papéis ou corrigem um companheiro
cujas ações não se encaixam no papel que ele está desempenhando, elas aprendem a adiar a
gratificação. Eles aprendem a fazer coisas que podem não parecer as escolhas mais atraentes
no momento, mas são necessárias para sustentar o jogo a longo prazo.
Com pequenos ajustes nas coisas que você já está fazendo na sala de aula, você pode criar
o ambiente “rico em brincadeiras” que promoverá o desenvolvimento da linguagem e da alfabetização. Por causa de sua natureza aberta, o brincar geralmente causa mais discussões entre as
crianças do que outras atividades.
Na maioria das vezes, esses argumentos não são causados pela agressão das crianças, mas
pela falta de conhecimento sobre papéis e regras de um cenário específico de brincadeira.
Quando as crianças estão puxando um estetoscópio, geralmente não é porque alguma delas
tenha uma ideia muito boa de como usar esse suporte, mas exatamente o oposto - porque nenhuma delas sabe o que fazer quando está jogando no hospital, além de usar o estetoscópio.
Quando as crianças estão cientes dos diferentes papéis envolvidos em um tema de brincadeira, do que cada pessoa faz e de como elas interagem, é menos provável que elas discutam. É
mais fácil ver se as crianças sabem brincar antes de começarem o cenário de brincar. Isso os
ajuda a usar interações positivas antes do início da peça.
Planejar a brincadeira não significa que as crianças precisam aderir rigidamente aos planos.
O planejamento envolve a preparação para a brincadeira, para que as crianças tenham mais
chances de ter interações positivas e ricas em idiomas, em vez de argumentos e conflitos.
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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de refletir sobre a utilização de músicas no cotidiano da
Educação Infantil e o papel do professor como planejador destas atividades. Abordar-se-á
sobre a música como ferramenta motivadora no desenvolvimento da criança e a responsabilidade do professor frente a esta demanda. A formação do professor também será pauta para
reflexão da importância da mesma e de constantes aperfeiçoamentos.
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INTRODUÇÃO

C

onforme exposto no resumo deste artigo, o objetivo geral desta pesquisa é levantar uma reflexão sobre a utilização de músicas no cotidiano da Educação
Infantil e o papel do professor como planejador destas atividades. Para tanto, é preciso ressaltar a importância da música no contexto escolar e como os professores podem se envolverem com esta atividade lúdica e transformá-la em uma
ferramenta de ensino-aprendizagem para muitos alunos que precisam de novas formas de ferramentas interativas para que tenham mais interesse e desenvolvimento em suas aprendizagens.
Desse modo, Nogueira (2016), afirma que a música acompanha os seres humanos há tempos exercendo diferentes funções. Ela está presente em todas as regiões
do planeta e em todas as culturas. A música, desde o começo do mundo, ultrapassa idiomas, tempo e espaço. Desde canto de animais até a mais elaborada sinfonia, a música atrai a todos. Mas na educação infantil ela é usada como um ornamento, pouco valorizada e sem concepções baseadas no desenvolvimento infantil (NOGUEIRA, 2016).
Jeandot (1993) afirma que as pesquisas sobre educação musical no Brasil ainda são atrasadas comparando-se aos outros domínios artísticos. Nesta perspectiva, este artigo abordará
a música como elemento fundamental no processo de ensino aprendizagem, já que transforma a criança em ator ativo na construção dos saberes e socialização com outras pessoas.
É importante ressaltar ainda que, esta pesquisa tratará sobre o histórico da educação Infantil no
Brasil, sobre música e sobre a formação dos professores que trabalham nesta etapa da educação. Nogueira (2006) afirma que os brinquedos musicais fazem parte do cotidiano das crianças
desde muito cedo, é por meio dos acalantos, parlendas, dos brinquedos ritmados entre a mãe e
o bebê, que se estabelecem as primeiras experiências lúdico-musicais. Mais tarde, incorporam-se outros tipos de brincadeiras musicais, cada vez mais dinâmicas e elaboradas, assim a audição das crianças vai se aprimorando, num processo sempre evolutivo. Este processo tende a se
intensificar com meios de comunicação, o que acontece hoje em dia com o uso de celulares e
televisão para entreter as crianças. É de suma importância salientar que a música desperta, estimula e desenvolve o gosto pela linguagem e o processo cognitivo dos bebês (NOGUEIRA, 2006).
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forma precisa, a história da música confunde-se, com a própria história do desenvolvimento
De acordo com estudos de Bréscia (2003), da inteligência e da cultura humana (BRÉSCIA,
a palavra “ música” vem do grego μουσική 2003).
τέχνη - musiké téchne, sendo considerada a
Definir a música não é tarefa fácil porque apearte das musas, como uma forma de arte que
se constitui na combinação de vários sons e rit- sar de ser intuitivamente conhecida por qualmos, seguindo uma pré-organização ao longo quer pessoa, é difícil encontrar um conceito
do tempo. É considerada por diversos autores que abarque todos os significados dessa prácomo uma prática cultural e humana. Não se tica. Mais do que qualquer outra manifestação
conhece nenhuma civilização ou agrupamento humana, a música contém e manipula o som
que não possua manifestações musicais pró- e o organiza no tempo. Talvez por essa razão
prias. Embora nem sempre seja feita com esse ela esteja sempre fugindo a qualquer definição,
objetivo, a música pode ser considerada como pois ao buscá-la, a música já se modificou, já
uma forma de arte, considerada por muitos evoluiu. E esse jogo do tempo é simultaneacomo sua principal função (BRÉSCIA, 2003). mente físico e emocional. Como “arte do efêmero”, a música não pode ser completamente
Para o autor (2003), a criação, o desempe- conhecida e por isso é tão difícil enquadrá-la
nho, o significado e até mesmo a definição de em um conceito simples. Bréscia (2003, p. 41)
música variam de acordo com a cultura e o diz: “A investigação científica dos aspectos e
contexto social. A música vai desde composi- processos psicológicos ligados à música é tão
ções fortemente organizadas (e a recriação na antiga quanto às origens da psicologia como
performance), música improvisada até formas ciência”. De acordo com Weigel (1988, p. 10):
aleatórias. Pode ser dividida em gêneros e suba música é composta por som (vibrações audíveis
gêneros, contudo as linhas divisórias e as relae regulares de corpos elásticos, que se repetem com
ções entre gêneros musicais são muitas vezes a mesma velocidade, como as do pêndulo do relógio;
sutis, algumas vezes abertas à interpretação as vibrações irregulares são denominadas ruídos), ritindividual e ocasionalmente controversas. Den- mo (é o efeito que se origina da duração de diferentes
tro das “artes”, a música pode ser classificada sons, longos ou curtos), melodia (é a sucessão rítmica
e bem ordenada de sons) e harmonia (é a combinação
como uma arte de representação, uma arte su- simultânea, melódica e harmoniosa dos sons), (WEIblime, uma arte de espetáculo.
GEL, 1988, p. 10).

A MÚSICA

Para indivíduos de muitas culturas, a música
está extremamente ligada à vida. A música expandiu-se ao longo dos anos, e atualmente se
encontra em diversas utilidades não só como
arte, mas também como a militar, educacional
ou terapêutica (musicoterapia). Além disso,
tem presença central em diversas atividades
coletivas, como os rituais religiosos, festas e
funerais. Há evidências de que a música é conhecida e praticada desde a pré-história. Provavelmente a observação dos sons da natureza tenha despertado no homem, por meio do
sentido auditivo, a necessidade ou vontade de
uma atividade que se baseasse na organização de sons. Embora nenhum critério científico
permita estabelecer seu desenvolvimento de

PROPRIEDADES DA MÚSICA MELODIA
Pode-se dividir a música em três elementos
básicos: melodia, harmonia e ritmo. A melodia
é uma sequência de notas musicais. Com uma
sucessão de sons ritmados e organizados,
proporcionam um sentido musical para quem
está escutando. Por meio da melodia, pode se
reconhecer as músicas com um simples assovio. Para se construir uma melodia, é preciso
organizar as notas musicais com duração, intensidade e altura. Quanto mais simples, mais
fácil será a memorização da melodia (WEIGEL,
1988, p. 10).
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RITMO
O ritmo é que vai ditar o tempo musical e
estilo de música. Por meio da duração de cada
som, é possível dar ritmo para a música. A
acentuação se destaca neste elemento, ela faz
marcação regular entre a sucessão de sons
fortes e fracos, dividido em porções de valor
chamadas compassos (WEIGEL, 1988, p. 10).

HARMONIA

ritmos musicais.Essa subjetividade faz com
que cada ser humano intérprete determinada
música de uma forma, traduzindo sentimentos,
sensações e lembranças. Cada som faz as
pessoas pensarem, criarem laços emocionais
e afetivos, a música ajuda a manifestar tristeza,
alegria, calma e etc.:
A música está presente em diversas situações da
vida humana. Existe música para adormecer, dançar,
chorar os mortos e conclamar o povo a lutar, o que remonta a sua função ritualística. Presente na vida diária
de alguns povos, ainda hoje é tocada e dançada por todos, seguindo costumes que respeitam as festividades
e os momentos próprios de cada manifestação musical.
Nesses contextos, as crianças entram em contato com
a cultura musical desde muito cedo e assim começam
a aprender suas tradições musicais (BRASIL,1998, p.
47).

Quando dois ou mais sons são reproduzidos
simultaneamente, produzindo um acorde, são
chamados de harmonia. Existem duas maneiras de se referir a harmonia: para se referir à
seleção de notas que compõem determinado
acorde (formação), e em sentido amplo, para
descrever o desenrolar ou a progressão dos
Ao estudar a história da música na humaniacordes durante toda uma composição (WEIdade percebe-se que ela estava presente em
GEL, 1988, p. 10).
festas, rituais, homenagens e louvores mesmo
só com o uso vocal. Ela promove a participaA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
ção do ser humano na sociedade, mesmo sem
ter afinação as pessoas cantam para se coDesde bebê, o ser humano percebe um immunicar. “Propiciar uma alegria que seja vivida
portante instrumento musical que é a voz, ouno presente é a dimensão essencial da pedavindo o cuidador cantando ou fazendo barugogia, e é preciso que os esforços dos alunos
lhos para chamar a atenção, ou tentando imitar
sejam estimulados, compensados e recompenos sons que ouve. Desde pequenos todos essados por uma alegria que possa ser vivida no
tão em contato com um universo sonoro como
momento presente” (SNYDERS, 1992, p. 14).
se destaca, segundo o autor: “[...] pois na fase
intrauterina os bebês já convivem com um amPara as crianças, cada som é uma nova
biente de sons provocados pelo corpo da mãe,
descoberta e desde pequenas tentam sempre
como o sangue que flui nas veias, a respiração
criar sons diferentes e únicos, cada aprendizae a movimentação dos intestinos. A voz matergem por meio do som é reflexo de construção
na também constitui material sonoro especial
do saber, capacitando os alunos a construir e
e referência afetiva para eles” (BRITTO, 2003,
reproduzir história de diferentes maneiras. Na
p. 35).
Educação, a música vem sendo vista como ornamental ou tratada de forma pouco efetiva. Já
A humanidade já nasceu usando sons vocais
na educação Infantil, a música pode ser mediacomo música, depois de muito tempo é que o
dora para a aprendizagem de variados temas.
homem aprimorou e desenvolveu instrumentos
Borges (1994) afirma que a relação das crianvariados para acompanhar, assim a música foi
ças com a música acontece desde muito cedo,
evoluindo. Brasil (1998, p. 45) diz que a músisendo facilmente comprovada nas reações de
ca dentro do Referencial Curricular para a eduprazer que as mesmas apresentam ao serem
cação Infantil é: “[...] a linguagem que se traduz
embaladas, às cantigas de ninar, nos primeiem formas sonoras capazes de expressar e coros momentos de dança, independentemente
municar sensações, sentimentos e pensamendo contexto histórico-cultural em que estejam
tos, por meio da organização e relacionamento
inseridas.
expressivo entre som e silêncio.”
Oliveira, Bernardes e Rodrigues (1998) dizem
Por meio da música pode-se perceber cosque
as crianças, mesmo antes de aprenderem
tumes, distinguir gostos, pois ela é linguagem
que expressa subjetividade, assim como os a falar, se expressam por meio de movimen759
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tos, sons e ritmos. As autoras também afirmam
que a convivência com diferentes sons e ruídos
é de suma importância, pois eles são descobertas e despertam a exploração do diferente.
Elas ainda afirmam que a descoberta de ritmos
e sons se dá por meio do próprio corpo e do
ambiente ao redor. Pode ser criativo, cada ser
humano rompe com os esquemas repetidos de
experiências anteriores criando e explorando
novos caminhos:
Quando a criança escuta música, ela se concentra e
tende a acompanhá-la, cantando e fazendo movimentos
com o corpo. Isso desenvolve o senso do ritmo nos
pequeninos. Aprendendo a ouvir, a criança pode repetir
uma música, recriando-a. É importante que nós, educadores, valorizemos o ato de criação da criança, para
que ele seja significativo no seu contexto de desenvolvimento (OLIVEIRA, BERNARDES e RODRIGUEZ, 1998,
p. 104).

Jeandot (1993) confirma esta teoria quando
relata que a receptividade à música é um fenômeno corporal. Ela ainda afirma que a criança
quando nasce começa a ter contato com um
universo sonoro que se localiza em torno dela,
ou seja, sons produzidos pelos objetos e seres
vivos. Tornando a relação com a música instantânea. A autora ainda afirma que a criança relaciona a música com manifestações corporais,
ou seja, palmas, sapateados, volteios com a
cabeça, danças ou gestos, assim este se constrói a relação da música com a construção do
próprio conhecimento.

marcha, pula, caminha corre, seguindo o compasso da música;
• 4 anos, a criança progride no controle da
voz. Participa com facilidade de jogos simples,
cantados. Interessa-se muito em dramatizar as
canções. Cria pequenas músicas durante a
brincadeira;
• 5 anos, a criança então mais facilmente e
consegue cantar melodias inteiras. Reconhece
e gosta de um extenso repertório musical. Consegue sincronizar os movimentos da mão ou
do pé com a música. Reproduz os tons simples
de ré até dó superior. Consegue pular em um
só pé e dançar conforme o ritmo da música.
Percebe a diferença dos diversos timbres (vozes, objetos, instrumentos), dos sons graves e
agudos, além da variação de intensidade (forte
e fraca);
• 6 anos, a criança percebe sons ascendentes e descendentes. Identifica as fórmulas rítmicas, os fraseados musicais, as variações de
andamento e a duração dos valores sonoros.
Adapta palavras sobre ritmos ou trecho musical já conhecido. Acompanha e repete uma sequência rítmica;

Esta autora (1993) salienta que é possível
constatar a influência da música sobre a criança. É por isso que os jogos ritmados devem
ser incentivados desde muito cedo. Jeandot
(1993) descreve etapas que as crianças desenvolvem em relação à música:

• 7 anos, a criança expõe e defende suas
ideias. Ouve em silêncio, acompanhando a melodia e o ritmo da música. Canta acentuando
a tônica das palavras. Bate as pulsações rítmicas com as mãos, enquanto o pé acentua
o tempo mais forte. Distinguem ritmos populares – baião, rock, samba, marcha, valsa –,
expressando-se com o corpo, criando gestos
livremente, segundo esse ritmo. Produz pequenas melodias (compostas de perguntas e respostas) segundo uma fórmula rítmica. Interpreta músicas com expressão e dinâmica;

• 2 anos, a criança é capaz de cantar versos soltos , fragmentos de canções, geralmente fora do tom. Reconhece algumas melodias
e cantores. Gosta de movimentos rítmicos em
rede, cadeira de balanço, etc.;

• 8 anos, a criança é mais rápida em suas
próprias reações e também compreende melhor as dos demais. Perceber e distinguir com
segurança os elementos rítmicos, criando frases rítmicas;

• 3 anos, a criança consegue reproduzir canções inteiras, embora geralmente fora do tom.
Tem menos inibição para cantar em grupo.
Reconhece várias melodias. Começa a fazer
coincidir os tons simples de seu canto com as
músicas ouvidas. Tenta tocar instrumentos musicais. Gosta de participar de grupos rítmicos:

• 9 anos, a criança adquire maior domínio de
si mesma. Gosta muito de conversar. É capaz
de distinguir os elementos da música: melodia,
ritmo, harmonia. Percebe o fraseado musical.
Lê, interpreta e responde a fórmulas rítmicas;
• 10 anos, a criança facilmente cria sono760
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plastias para histórias e trilhas sonoras para
novelas. Canta a duas ou três vozes. Gosta de
cantar, mas não canções pueris. Escuta discos
com entusiasmo, principalmente de músicas
mais tocadas na televisão e no rádio;
• a partir de 11 anos, o entusiasmo é o traço
mais característico. Facilmente a criança perde
sua própria identidade em função do grupo. As
tarefas coletivas a atraem. É a época de montar
ópera, criar uma obra musical em conjunto. Os
debates, no nível analítico, aumentam. Ouve
com facilidade tanto a música popular quanto
a clássica. Gosta muito de música americana
(JEANDOT, 1993, p. 63-64).
A autora ressalta que estas características
variam de criança para criança, sendo que o
desenvolvimento pode ser acelerado por mediações feitas com músicas. Assim, é importante que o professor perceba a música em sua
totalidade como por exemplo: elementos melódicos e etc. O referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil ressalta a importância
do trabalho com a música no ensino Infantil,
pois é um meio excelente para desenvolver
a expressão, o equilíbrio e a autoestima dos
alunos: “Ouvir música, aprender uma canção,
brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos,
jogos de mão, são atividades que despertam,
estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de atenderem às necessidades de expressão que passam pela esfera afetiva, estética e cognitiva” (BRASIL, 1998, p.45).
De acordo do RCNEI (1998), a música é um
importante instrumento a ser utilizada no desenvolvimento da criança, ela contribui para a socialização e integração entre elas, promovendo
momentos de aprendizagens e descontração,
ainda é uma forma de expressar as emoções
e assim adquirir conhecimentos para melhorar
o desenvolvimento contribuindo para um pleno
desenvolvimento dentro e fora da sala de aula.
Conforme o Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil, destaca-se que:
O trabalho com música deve considerar, portanto que
ela é um meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e crianças, inclusive aquelas
que apresentem necessidades especiais. A linguagem
musical é excelente meio para o desenvolvimento da
expressão, do equilíbrio, da auto estima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social
(BRASIL, 1998, p.49).

Para se trabalhar com músicas em sala de
aula e atingir o conteúdo proposto o professor
deve se atentar aos objetivos, pois como a cultura brasileira é heterogênea deve-se valorizar
toda tradição e ritmos. É de responsabilidade
do educador, que é o modelo de imitação da
criança, ser crítico e reflexivo quanto ao trabalho que deve ser desenvolvido e apreciado por
todos.Nesse sentido deve-se trabalhar a música de diversas formas, incluindo cantos, parlendas, cantigas de roda, brincadeiras de roda,
hora do conto com história cantada, além de
realizar pesquisas juntamente com a família, e
trazer para a socialização com a turma, incluindo instrumentos musicais, como por exemplo a
confecção dos mesmos (BRASIL, 1998, p.49).
Segundo documento oficial, o professor deve
compreender que a música atinge a sensibilidade sensorial e afetiva dos alunos, assim a
escolha de cada melodia deve ser planejada
a fim de contemplar os diversos ritmos, povos,
tradições, épocas e compositores. Esse fazer
pedagógico deve ser motivador sempre pensando em novas possibilidades de aprendizagem.O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, considera que:
Ainda que esses procedimentos venham sendo repensados, muitas instituições encontram dificuldades
para integrar a linguagem musical ao contexto educacional. Constata-se uma defasagem entre o trabalho
realizado na área da música e nas demais áreas do conhecimento, evidenciado pela realização de atividades
de reprodução e imitação em detrimento de atividades
voltadas a criação e a elaboração musical. Nesses contextos, a música é tratada como se fosse um produto
pronto, que se aprende a reproduzir, e não uma linguagem cujo conhecimento constrói (BRASIL, 1998, p.47).

Para este documento oficial, a música quando
explorada de maneira correta, pode ser uma importante ferramenta no processo de ensino aprendizagem e um rico instrumento de socialização
e comunicação na educação infantil. A música
tem como objetivo incentivar a criatividade, já que
para as crianças é oferecido pouco espaço para
criar e a música é um caminho muito fértil para
tal prática. Nesse sentido, a prática da música
dentro das escolas, principalmente na educação
infantil é considerada além de ser uma aprendizagem significativa, um olhar reflexivo para as práticas com aprendizagens valorizando a diversidade do aluno e seu espaço de vivência. Também,
enfatiza que no espaço escolar:
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A linguagem musical deve estar presente nas atividades [...] de expressão física, através de exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, brinquedos e roda cantadas,
em que se desenvolve na criança a linguagem corporal,
numa organização temporal, espacial e energética. A
criança comunica-se principalmente através do corpo
e, cantando, ela é ela mesma, ela é seu próprio instrumento (ROSA, 1990, p.22-23).

A criança, quando estimulada, desenvolve
todos os seus sentidos, ampliando suas aprendizagens por meio do seu corpo, produzindo
e reproduzindo o que aprendeu, por exemplo
desenvolve habilidades sonoras, atenção, concentração, estabelecendo relação com o meio
em que se encontra:
A estimulação é fundamental no desenvolvimento de
um bebê, pois, ele nasce com muitas habilidades motoras, mas para essas se aprimorarem, se desenvolverem
é preciso que ele vivencie coisas novas, que ele seja
estimulado a conhecer o mundo novo. Uma criança vai
se descobrindo muito mais rápido e eficazmente se estimuladas desde cedo (LOPES ET AL., 2010, p.13).

Chiarelli (2005) considera que o processo de
construção musical, é caracterizada pela exploração do universo sonoro:
Por isso, é fundamental fazer uso de atividades de
musicalização que explorem o universo sonoro, levando
as crianças a ouvir com atenção, analisando, comparando os sons e buscando identificar as diferentes fontes sonoras. Isso irá desenvolver sua capacidade auditiva, exercitar a atenção, concentração e a capacidade
de análise e seleção de sons (CHIARELLI, 2005, p.5).

A interação das crianças na educação infantil por meio da música propõe uma aprendizagem significativa e construtiva. Logo, o quanto
antes a criança for incentivada a criar, produzir,
melhor se para a sua formação, tanto social
como escolar.

fantil, assim como das fontes sonoras e materiais a serem explorados como instrumentos.
Além da competência técnica, o professor deve
ser criativo. A necessidade de criar é comum
a todas as crianças, que, ao interagirem com
o mundo, constroem seu conhecimento. “O
educador não deve perder a oportunidade de
aproveitar essa disposição” (JEANDOT, 1993.
p. 133).
A autora (1993) também afirma que da mesma forma que a linguagem, cada grupo social
possui expressão própria, mas na música isso
não pode ocorrer, cabe ao professor transmitir
não apenas cultura musical própria, mas sim
que investigue e insira o universo musical ao
qual a criança faça parte, incentivando assim,
a criação de novas expressões musicais. No
entanto, Borges (1994) afirma que é comum
se deparar com salas na educação Infantil com
atividades musicais limitadas à reprodução de
cantigas com o intuito didático, esquecendo-se
do lado emocional, e para que isso aconteça,
é necessário que o professor seja sensível à
expressão musical e isso não significa que ele
deva ser especialista, mas sim como o grupo
de alunos pode reagir a determinada canção.

SOBRE A FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES
Nóvoa (1997, p. 25) diz que a formação do professor deve ser estimuladora na perspectiva crítico-reflexiva e que deve fornecer os meios para facilitar as dinâmicas de autoformação participada,
assim o professor será capaz de atuar em salas
de aulas. A formação do professor deve valorizar
paradigmas que os preparem para assumirem a
responsabilidade na participação e implementação de políticas públicas que visem um melhor
atendimento dos alunos. “a lógica da racionalidade técnica opõem-se sempre ao desenvolvimento de uma práxis reflexiva” (NÓVOA, 1997, p. 26).

O autor ainda afirma que deve-se diversificar
os modelos e práticas de formação, criando novas relações dos professores com o saber científico e pedagógico, sem deixar de considerar a
experimentação, inovação e ação reflexiva. Assim, o “processo de formação dos professores
deve começar pelo estudo e análise do ato de
Paschoal e Zamberlan (2005) também tra- ensinar” (YINGER, 1986 apud GÓMEZ, 1997, p.
tam sobre a importância do papel do professor 111) sendo que a prática deve ser considerada
como organizador do espaço da educação In- eixo central na formação dos professores.

inestimável benefício para a formação, o desenvolvimento, o equilíbrio da personalidade da criança e do
adolescente; o acesso à música constitui-se nas possibilidades de criar, de interpretar ou de ouvir, que podem
ser estimuladas, desenvolvidas e educadas (FORQUIN;
GAGNARD, 1982 apud NICOLAU, 1997, p. 251).
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Já Cunha (2001) afirma que o conhecimento
do professor é construído no próprio cotidiano,
no entanto, ele não é apenas o resultado da
vida na escola, visto que há outros espaços
frequentados, assim esquecendo-se na prática
de elementos próprios do domínio escolar. Tardif (2002) conclui que o principal desafio na
formação dos professores está na elaboração
do currículo, no qual haja espaço maior para o
saber dos próprios, este saber entendido como
conhecimentos, habilidades, competências e
atitudes, tudo isso não pode ser desvinculado
das outras esferas do ensino e nem do estudo
diário do próprio trabalho:

Refletindo então sobre isto, é possível perceber o desafio que recai nos professores de
Educação Infantil e nos formadores, que precisam se atualizar constantemente no que diz
respeito às novas tendências e práticas da
sociedade moderna. Schmitz e Maciel (2003)
concordam que o ambiente escolar deve ser
acolhedor onde as crianças possam vivenciar
e praticar aspectos da própria personalidade
em formação e que deve criar este ambiente é
o professor. Assim a formação deste não deve
ser centrada apenas em conteúdos formais,
mas também em interagir, respeitar e compreender os hábitos dos alunos:

O próprio Conselho Nacional de Educação alerta sobre a formação dos profissionais da educação infantil
quando ressalta sobre a exigência de medidas práticas
e imediatas entre as universidades e os centros de ensino superior, que em regime de colaboração com os sistemas públicos e privados de instituições para as crianças de 0 a 6 anos, podem e devem contribuir através
de formas criativas e solidárias, com o grande esforço
nacional, para potencializar e qualificar os profissionais
de Educação Infantil no Brasil (BRASIL, 1998).

ao reconhecer as crianças como seres íntegros, que
aprendem a ser e conviver consigo próprias, com as
demais e o meio ambiente de maneira articulada e
gradual, as propostas pedagógicas das Instituições de
Educação Infantil devem buscar a integração entre as
diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã, como conteúdos básicos para a constituição de
conhecimentos e valores (BRASIL, 1998, p.56).

Daí surge a necessidade de que ao reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e conviver consigo próprias, com as
demais e o meio ambiente de maneira articulada e gradual, as Propostas Pedagógicas das
Instituições de Educação Infantil devem buscar
a integração entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã, como conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores (BRASIL, 1998).
Em contrapartida existe uma formação acadêmica que sofre críticas em função de centrar-se
apenas em teorias e não vinculando a prática
nesse processo, tendo também uma formação
deficitária, uma vez que saem da faculdade se
o conhecimento do cotidiano das creches, com
um aluno e um aluno idealizados, com uma família pensada dentro de padrões de uma estrutura de classe média alta, que não coincidem
com a diversidade de sujeitos e situações com
as quais deverá trabalhar (MONTEIRO E MARQUES, 2004, p. 208).

A Educação Infantil tem sido bem discutida
ao longo dos anos, mas há ainda um longo
caminho a percorrer. Na LDB (Lei de Diretrizes
e bases) observa-se alguns pontos sobre a formação dos professores, mas são ainda muito vagos. Monteiro e Marques (2004) afirmam
que as universidades e faculdades desempenham um papel muito descompromissado na
formação destes profissionais, ainda mais os
que terão que lidar com as crianças pequenas.
Estas autoras salientam dois pontos: a má
formação dos profissionais que já estão na ativa e não tem subsídios teóricos que ajudem-nos na prática reflexiva sobre seu próprio desempenho e o desenvolvimento da criança e
a formação acadêmica oferecida hoje em dia
que distancia as teorias da prática:
tendo também uma formação deficitária, uma vez que
saem da faculdade se o conhecimento do cotidiano das
creches, com um aluno idealizados, com uma família
pensada dentro de padrões de uma estrutura de classe média alta, que não coincidem com a diversidade
de sujeitos e situações com as quais deverá trabalhar
(MONTEIRO E MARQUES, 2004, p.208).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É na escola que se dá a socialização que amplia as capacidades humanas e a formação do
sujeito, habilitando as pessoas a construírem seu próprio conhecimento que fortalece a sociedade. Assim sendo, considerando-se a escola como ponto focal da construção de conhecimento e
não de reprodução do mesmo, a música leva o aluno a se construir como sujeito, especialmente
na educação infantil, pois é onde acontece a interação.
A música na educação Infantil não pode ter papel só de intervenção pedagógica ou só de recreação, é por meio dela que pode-se construir variados saberes, cabe ao professor inserir seus
aprendizados teóricos na rotina de cada criança, para que com isso ajude o aluno se desenvolver plenamente. Esta tarefa não é fácil por inúmeras questões já destacadas acima. Mas uma
prática reflexiva ajuda bastante. As crianças já não são adultos em miniatura esperando o caráter
se desenvolver, eles aprendem brincando, ouvindo histórias, nas interações com os colegas e
outros professores, enfim com situações proporcionadas no dia-a-dia.
A educação não evolui sozinha, a participação de toda a comunidade se faz necessária, para
que juntos fortalecem o poder social e maior participação na democracia. O professor precisa
de formação e momentos de estudos e reflexão sobre a própria prática. As universidades e
faculdades precisam oferecer cursos melhores que habilitem para colocar em prática o melhor
trabalho e desenvolver as melhores ações. Por outro lado tem se também a desvalorização da
categoria por meio dos governos, que enxergam a educação como inimiga dos planos políticos.
Muitas vezes, em escolas de periferia, encontra-se salas de aulas sem lousa, cadeiras apropriadas para a idade do aluno, falta todo tipo de material e profissionais que nem terminaram os
estudos ainda. Assim fica difícil implementar a música como instrumento motivador de aprendizagem.O conhecimento quando descoberto, produz frutos de bons exemplos e deixa marcas
significantes. A sociedade brasileira precisa redescobrir a escola.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

RESUMO: O clima de uma região é definido pelos fenômenos atmosféricos que ocorrem próximos à superfície terrestre. Entre os principais atributos que caracterizam um clima, estão
a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica, os regimes de chuvas e os ventos. A
atmosfera terrestre é composta por diversos gases, dentre eles, o gás carbônico (CO2), que
retém parte do calor emitido pelo Sol, causando o chamado efeito estufa. Esse fenômeno
mantém constante a temperatura média do planeta em níveis que permite a sobrevivência da
maioria das espécies, e que, portanto, é responsável por moldar o clima. As mudanças climáticas ocorrem quando se observam alterações nos padrões desses fenômenos em determinado
lugar. Pesquisas científicas apontam que o clima do planeta mudou radicalmente com o início
da Revolução Industrial de forma muito rápida. Em poucas décadas, observamos um aumento considerável e gradativo da temperatura média do planeta, e há fortes evidências que os
gases lançados na atmosfera por diversas atividades humanas, como a industrial e a agropecuária, estão relacionados a esse aquecimento. O problema não está no efeito estufa em si,
que por sinal, é vital para a vida na Terra, mas a intensificação dele, causando o aquecimento
global. Esse fenômeno tem sido apontado como responsável por diversas mudanças que já
podem ser observadas atualmente, como chuvas torrenciais, secas mais severas, derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos e extinção de várias espécies. Cabe a nós, seres
pensantes e capazes de agir, revertermos esse quadro crítico antes que seja tarde demais.

Palavras-chave: Aquecimento; Desmatamento; Temperatura; Preservação; Energia.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo retrata as mudanças climáticas, que tem sido observada ao
longo do globo terrestre, suas causas, consequências e atitudes que devem
ser tomadas imediatamente pelas populações humanas, para que as condições necessárias a vida seja mantida, inclusive para o desfrute das futuras gerações.
Mudanças climáticas, como o próprio termo sugere, referem-se a mudanças no clima. O fator principal dessas mudanças é o aumento médio da temperatura global. A temperatura do planeta se mantém estável, devido a presença de gases, chamados de gases
de efeito estufa (GEE), que garantem que parte do calor que chega a Terra fique retido.
O aumento desses gases leva a uma maior retenção de calor e, portanto, ao aumento da
temperatura, causando o aquecimento global. Quando falamos em aquecimento global estamos referindo-nos a um aumento anormal da temperatura média do nosso planeta. As pesquisas indicam que esse aumento está muito relacionado à ação do ser humano, que, ao
longo dos anos, aumentou suas emissões de gases do efeito estufa, como o gás carbônico.
Inúmeros estudos científicos, indicam que o aquecimento do planeta, além do normal, seja o
principal fator causador das mudanças climáticas. Extinção de espécies, derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos, chuvas torrenciais e secas mais severas, são algumas das
consequências desencadeadas pelo aumento da temperatura global, que serão tratadas adiante.
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CLIMA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
O clima corresponde ao conjunto das características da atmosfera durante um certo período
em uma determinada região. Compreende as temperaturas médias, a quantidade de chuvas, a
umidade do ar, direção dos ventos, entre outros aspectos.
As mudanças climáticas estão relacionadas às alterações do clima em nível global, ou seja,
em todo o planeta e podem ser causadas tanto por alterações naturais (glaciações, mudanças
na órbita terrestre e erupções vulcânicas), como também pela ação humana.
A partir da Revolução Industrial o homem passou a emitir quantidades significtivas
gases de efeito estufa, em especial o dióxido de carbono. Neste período, a concentração original de 280 ppm (partes por milhão) deste gás cresceu até os atuais 400
ppm, intensificando significativamente o efeito estufa, e consequentemente o
aquecimento global. Assim, as atividades humanas passaram a ter influência importante nas mudanças climáticas.

d e

Os principais gases de efeito estufa são o dióxido de carbono (CO2),
o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O). O gás carbônico é o que tem
maior contribuição para o aquecimento global, pois representa mais
de 70% das emissões de GEE e o seu tempo de permanência é de
no mínimo cem anos, resultando em impactos no clima ao longo de
séculos.
A quantidade de metano emitida para a atmosfera é bem menor, mas seu potencial
de aquecimento é vinte vezes superior
ao do gás carbônico. No caso do
óxido nitroso, suas concentrações
na atmosfera são ainda menores,
mas o seu poder de reter calor pode ser até sete mil vezes
maior do que o gás carbônico.
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EFEITO ESTUFA E AQUECIMENTO
GLOBAL
Segundo o site “mudanças climáticas”, o efeito
estufa é um fenômeno natural e necessário para a
preservação da vida, pois mantém o planeta aquecido e habitável ao permitir que parte da radiação
solar refletida de volta para o espaço seja absorvida. Sem ele, a Terra se tornaria muito fria, inviabilizando a sobrevivência da maioria das espécies.
O efeito estufa ocorre devido a uma camada de
gases que envolve o planeta, a atmosfera, que funciona como um cobertor, mantendo a temperatura
em torno de 15°C. Essa camada é composta principalmente pelos gases carbônico (CO2), metano
(CH4), óxido nitroso (N2O) e vapor de água (H2O).
Parte da radiação solar que chega ao nosso planeta é refletida e retorna diretamente para o espaço, outra parte é absorvida pelos oceanos e pela
superfície terrestre e uma parte é retida por esta camada de gases que causa o chamado efeito estufa.
A concentração de GEE na atmosfera da Terra está
diretamente ligada à temperatura média global. O
problema não é o fenômeno natural, mas o agravamento dele (MUDANÇAS CLIMÁTICAS).
À medida que as populações, as economias e
os padrões de vida crescem, o mesmo acontece
com o nível cumulativo de emissões desses gases.
Como muitas atividades humanas emitem uma
grande quantidade de gases formadores do efeito estufa, esta camada tem ficado cada vez mais
espessa, retendo mais calor na Terra. A concentração de GEE tem crescido constantemente desde a
época da Revolução Industrial, o que implicou no
aumento contínuo da temperatura, ocasionando o
aquecimento global (MUDANÇAS CLIMÁTICAS).
Aquecimento global é o aumento da temperatura
média dos oceanos e da camada de ar próxima à
superfície da Terra, que pode ser consequência de
causas naturais e atividades humanas. Atualmente,
de acordo com os cientistas, isso se deve ao aumento das emissões de gases na atmosfera que
causam o efeito estufa, principalmente o dióxido de
carbono (CO2), (MUDANÇAS CLIMÁTICAS).
770

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

O QUE DIZEM OS DADOS CIENTÍFICOS está na atmosfera e o que ainda será emitido
Para Adário (2018), o time mais robusto de
cientistas do mundo, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês)
divulgou na Coreia do Sul, na Conferência sobre o clima em 2018, um novo relatório sobre
o caminho para limitar o aquecimento global a
1,5°C e assim cumprir o histórico Acordo de
Paris. É uma tarefa que envolve escolhas difíceis e urgentes, e só poderá ser alcançada se
não perdermos mais tempo. Para líderes políticos e corporativos, a mensagem é clara: Ajam
agora!.
O relatório destaca vários impactos das mudanças climáticas que poderiam ser evitados
ao limitar o aquecimento global a 1,5ºC, em
comparação a 2ºC ou mais. Por exemplo, em
2100, a elevação global do nível do mar seria
10 cm mais baixa com aquecimento global de
1,5°C, em comparação com 2°C.
Atualmente, já enfrentamos 1°C de aquecimento. Para os cientistas da ONU, que revisaram mais de 6 mil estudos, estamos muito próximos de atingir 1,5°C e até mesmo chegar a
2°C de aquecimento já na primeira metade do
século 21, ou seja, logo daqui trinta anos. Este
é o nível mínimo seguro para a forma como
vivemos no planeta. A única solução possível,
diz o relatório, é reduzir pela metade até 2030
a emissão de gases que esquentam o planeta,
para então zerá-las em 2050, além de absorver parte do carbono que já está na atmosfera.
Neste caminho não bastam só novas tecnologias e energia limpa, as florestas também terão
papel fundamental (ADÁRIO, 2018).
Segundo Adário (2018), estrategista internacional de Florestas do Greenpeace, no cenário traçado pelo IPCC, o futuro da humanidade depende não apenas de eliminarmos os
combustíveis fósseis, como carvão e petróleo,
mas também zerar o desmatamento em escala
mundial para reduzir as emissões, proteger florestas, savanas e outras formas de vegetação
natural para capturar o excesso de CO2 que já

na fase de transição para uma economia neutra em carbono .O acréscimo de 2°C de aquecimento global é muito mais perigoso do que
se pensava quando o Acordo de Paris foi assinado, em 2015. Estamos mais perto de pontos
críticos de ruptura dos ecossistemas do que
imaginávamos. Limitar o aquecimento a 1,5°C
em vez de 2° C faria uma enorme diferença
para a vida nos oceanos e na Terra. Protegeria
centenas de milhões de pessoas de frequentes
ondas extremas de calor, reduziria pela metade
a proporção de populações que sofrem com a
escassez de água e ajudaria a atingir metas de
desenvolvimento sustentável e erradicação da
pobreza (ADÁRIO, 2018).
A probabilidade de um oceano Ártico livre de
gelo marinho no verão seria de uma vez por
século com o aquecimento global de 1,5°C,
em comparação com uma vez por década com
um aumento de 2°C. Os recifes de corais declinaram de 70 a 90% com o aquecimento global de 1,5°C, enquanto praticamente todos seriam extintos com 2°C. Limitar o aquecimento
a 1,5°C ou menos é um desafio, mas ainda é
possível, se formos rápidos, ousados e acelerarmos nossa ação em todas as frentes agora.
Os próximos anos serão críticos para o mundo
embarcar em um caminho de transformação
que reduza as emissões de gases de efeito estufa e aumente as florestas em direção a uma
economia neutra em carbono. Com as atuais
metas climáticas dos países para 2030, não
teríamos chance. Então elas devem ser melhoradas (ADÁRIO, 2018).
Para o autor (2018), no Brasil, líderes políticos e empresariais têm o dever de ampliar
os compromissos já assumidos com a comunidade global e adotar as medidas necessárias
para nos proteger dos impactos que já estão
sendo sentidos, como secas severas prolongadas e tempestades com força recorde. Além de
acelerar a transição para uma matriz energética
100% limpa e renovável, o país tem o desafio
de revolucionar o setor agropecuário, que responde por cerca de 70% das emissões brasi771
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leiras, incluído o ‘pum’ dos rebanhos, o uso de carvão mineral e gás natural) para geração de
fertilizantes e o desmatamento de novas áreas, energia, atividades industriais, transportes de
e trazê-lo para um patamar sustentável.
veículos com motores a combustão, mal uso
do solo, agropecuária, descarte inadequado de
Precisamos pensar grande, em todos os resíduos sólidos (lixo) e desmatamento. Todas
níveis, com todos a bordo. O desafio é sem essas atividades emitem grande quantidade de
precedentes e não será resolvido apenas pela CO2 e de outros gases que agravam o efeito
tecnologia ou economia. Precisamos de me- estufa (GREENPEACE).
lhor governança, compreensão mais profunda
das transformações dos ecossistemas e uma
No Brasil, o mal uso do solo e o desmataenorme motivação para a mudança. Precisa- mento são responsáveis pela maior parte das
mos também nos preparar para os impactos emissões e faz o país ser um dos líderes mune perdas que não podem mais ser evitados, diais em emissões de gases de efeito estufa.
atendendo às necessidades das pessoas que Isso porque as florestas possuem grande capaestarão em maior grau de risco.
cidade de absorver e estocar CO2. Mas quando acontece um incêndio florestal ou uma área
Segundo Adário (2018), a melhor e mais é desmatada, esse carbono é liberado para
aceitável forma de fazer isso é adotar um am- a atmosfera, contribuindo para o efeito estufa
bicioso programa de restauração das florestas e o aquecimento global. Mas as emissões de
degradadas em escala global. Afinal, as árvo- GEE por outras atividades como agropecuária
res são usinas naturais de captação de car- e geração de energia vem aumentando consibono, desenvolvidas e testadas há milhões de deravelmente ao longo dos anos (ESBRASIL,
anos.
2018).

ATIVIDADES HUMANAS QUE
IMPULSIONAM AS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS
Segundo o Greenpeace, as emissões de
gases do efeito estufa, aumentaram ao longo
dos últimos 10 anos mais rapidamente que durante todo o período entre 1970 a 2000. Isso
significa que, se não controlarmos as nossas
emissões de gases, enfrentaremos, provavelmente, consequências devastadoras. Preocupados com as mudanças no clima que estão
ocorrendo no mundo, vários governantes
e instituições traçam metas e planos
a fim de evitar que as consequências
sejam ainda mais graves.

Historicamente, por conta do desenvolvimento industrial, os países desenvolvidos têm sido
responsáveis pela maior parte das emissões
de GEE, mas os países em desenvolvimento vêm aumentando consideravelmente suas
emissões. Atualmente, a China ocupa o primeiro lugar do ranking, seguido por Estados Unidos, União Europeia e pelo Brasil.

Entre as principais atividades
humanas que causam o aquecimento global e consequentemente as mudanças climáticas, estão a queima
de combustíveis fósseis
(derivados do petróleo,
772
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CONSEQUÊNCIAS DO AQUECIMENTO
GLOBAL
De acordo com o site “mundo educação”,
São várias as consequências do aquecimento
global e algumas delas já podem ser sentidas
em diferentes partes do planeta. Os cientistas
já observaram que o aumento da temperatura média do planeta tem elevado o nível do
mar devido ao derretimento das calotas polares, podendo ocasionar o desaparecimento de
ilhas e cidades litorâneas densamente povoadas. Os animais que vivem em regiões polares
também sofrem com as mudanças climáticas,
como vem acontecendo com o pinguim e o
urso polar.

dução do abastecimento de água nos meses
mais secos terão repercussões que ultrapassam gerações (MUNDO EDUCAÇÃO, 2020).
As consequências já podem ser sentidas no
nosso cotidiano. Se olharmos os noticiários,
veremos que tem se tornado cada vez mais
frequentes os desastres naturais, tais como
tornados, furacões, tempestades, inundações,
ondas de calor e secas. Também é observado os impactos na agricultura, afetando diretamente a alimentação e a vida da humanidade.
O aumento da temperatura deve resultar em
uma redução da produtividade, gerando mais
migrações e conflitos, resultantes dos períodos
mais secos (MUNDO EDUCAÇÃO, 2020).

No Brasil, famílias que vivem
em encostas estão constanteOs oceanos se aquecem, as quantimente sendo afetadas com as
dades de neve e gelo diminuíram e
fortes chuvas torrenciais que
o nível do mar aumentou. De 1901
tem acontecido com mais
a 2010, a média global do nível
frequência nas últimas dédo mar aumentou 19 cm à mecadas. As mudanças climádida que os oceanos se exticas não podem mais ser
pandiram, devido ao aquecivistas como alterações que
mento e ao derretimento do
causam estragos em locais
gelo. A extensão do gelo marinho
distantes dos brasileiros, é um
no Ártico diminuiu em todas as
fato a nível global, que deve ser
décadas sucessivas desde 1979, ( M U N D O
tratado com a urgência necessária para evitar
EDUCAÇÃO, 2020).
que o número de mortes aumente. E, justamenGrande parte do calor é absorvido pelos oce- te quem já vive em áreas de risco merecem
anos provocando a acidificação do mesmo e atenção especial (ESCOLA KIDS).
ameaçando gravemente a biodiversidade maA emergência climática já começou e derinha. E há previsão de uma frequência maior
de eventos extremos climáticos (tempestades vemos correr para não perdermos nenhuma
tropicais, inundações, ondas de calor, seca, vida a mais. A culpa não é do clima, é daquenevascas, furacões e tornados) com graves les que causam as emissões de gases GEE
consequências para populações humanas e no planeta e dos que se omitem a agir para
ecossistemas naturais, podendo ocasionar a adaptar e mitigar os estragos em curso. Não
extinção de espécies variadas (MUNDO EDU- podemos nos esquecer também da saúde humana, que pode ser afetada gravemente com
CAÇÃO, 2020).
as alterações climáticas. Problemas tais como
Há evidências alarmantes de que pontos cru- insolação, alergias, doenças transmitidas por
ciais podem já ter sido alcançados ou ultrapas- mosquitos (como a dengue e a malária), dessados, levando a mudanças irreversíveis nos nutrição e fome podem ser intensificados deviprincipais ecossistemas e no sistema climático do ao aumento da temperatura global (ESCOplanetário. As geleiras de montanha estão em LA KIDS).
recuo alarmante e os efeitos derivados da re773
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PRECISAMOS AGIR O QUANTO ANTES
A mudança climática é um dos maiores desafios do nosso tempo. Seus impactos, que
afetam desde a produção de alimentos até o
aumento do nível do mar, aumentando o risco
de inundações catastróficas, têm desestabilizado as sociedades e o meio ambiente de uma
maneira global e sem precedentes. Sem uma
ação drástica hoje, superar as consequências
desses impactos será mais difícil e custoso no
futuro (ONU, 1997).

uso de energias renováveis (solar, eólica, biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas), preferir utilizar biocombustíveis (etanol, biodiesel)
a combustíveis fósseis (gasolina, óleo diesel),
investir na redução do consumo de energia e
na eficiência energética, reduzir, reaproveitar e
reciclar materiais, investir em tecnologias de
baixo carbono, melhorar o transporte público
com baixa emissão de GEE, são algumas das
possibilidades. E estas medidas podem ser estabelecidas através de políticas nacionais e internacionais sobre o clima (ONU, 1997).

A ONU tem assumido a liderança no enfrentamento às mudanças climáticas. Em 2007,
o Prêmio Nobel da Paz foi atribuído conjuntamente ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, e ao IPCC, por seus esforços
para construir e divulgar mais conhecimento
sobre as mudanças climáticas causadas pelo
homem, lançando as bases para as medidas
que são necessárias para neutralizar tais muExistem várias maneiras de reduzir as emis- danças (ONU, 2007).
sões dos gases de efeito estufa, e consequenA Convenção Quadro das Nações Unidas sotemente, o aquecimento global. Diminuir o
desmatamento, investir no reflorestamento e bre Mudança do Clima (UNFCCC, em inglês) é
na conservação de áreas naturais, incentivar o uma base de cooperação internacional em que

As emissões globais líquidas de dióxido de
carbono causadas pelo homem (CO2) precisa cair cerca de 45% em relação aos níveis
de 2010, de hoje até 2030, atingindo o ‘zero
líquido’ por volta de 2050. Isso significa que
quaisquer emissões remanescentes precisam
ser equilibradas pela remoção do CO2 da atmosfera (ONU, 1997).
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os seus países membros buscam estabelecer
políticas para reduzir e estabilizar as emissões
de gases de efeito estufa em um nível na qual
as atividades humanas não interfiram seriamente nos processos climáticos. A primeira
reunião aconteceu em 1992 durante a Eco 92,
Conferência Internacional sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento no Rio de Janeiro. O texto
da convenção foi assinado e ratificado por 175
países, reconhecendo a necessidade de um
esforço global para o enfrentamento das questões climáticas. Com a entrada em vigor da
Convenção do Clima, os representantes dos
diferentes países passaram a se reunir anualmente para discutir a sua implementação. Tais
reuniões são chamadas de Conferências das
Partes (COPs), (ONU, 2007).

combater as mudanças climáticas e se adaptar aos seus efeitos, com apoio reforçado para
ajudar os países em desenvolvimento a fazer o
mesmo (UNFCCC, 2016).
Assim, o tratado traçou um novo rumo no esforço global para deter a mudança climática. O
objetivo central do Acordo de Paris é fortalecer
a resposta global à ameaça da mudança climática, mantendo a elevação da temperatura
global abaixo de 2°C, com relação aos níveis
pré-industriais. No Dia da Terra, 22 de abril de
2016, 175 líderes mundiais assinaram o Acordo de Paris na sede das Nações Unidas em
Nova Iorque. Este foi, de longe, o maior número
de países a assinar um acordo internacional
em um único dia (UNFCCC, 2016).
Para garantir o sucesso do acordo, cada país
participante construiu seus próprios compromissos. No caso do Brasil, por exemplo, o país
assumiu o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo
dos níveis atuais até 2025. Para que essa meta
seja alcançada, o país comprometeu-se ainda
a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética e a realizar
restaurações de mais de 10 milhões de hectares de florestas (UNFCCC, 2016).

O Protocolo de Kyoto assinado em 1997 é
um tratado internacional que estipula as metas
de reduções obrigatórias dos principais gases
de efeito estufa para o período de 2008 a 2012.
Apesar da resistência por parte de alguns países desenvolvidos, foi acordado o princípio da
responsabilidade comum, porém diferenciada.
Assim, os países desenvolvidos e industrializados por serem responsáveis históricos das
maiores emissões e por terem mais condições
econômicas para arcar com os custos, seriam
A cúpula climática COP-25, realizada em
os primeiros a assumir as metas de redução
2019, conseguiu fechar um documento para
até 2012.
aumentar a ambição em relação às metas de
Em 2012, durante a COP18 em Doha, quan- enfrentamento às mudanças climáticas em
do estava previsto a finalização do Protocolo 2020 e cumprir o Acordo de Paris, pelo qual
de Kyoto, foi observado o não atingimento das os países se comprometem a impedir que a
metas por diversos países e o protocolo foi temperatura média do planeta suba acima de
prorrogado até 2020. Este ano o Protocolo de 1,5°C neste século.
Kyoto perde sua validade e para tanto, esperaO texto final prevê que os países terão que
-se que os países busquem um novo acordo
com metas para todos os países, incluindo os apresentar, em 2020, compromissos mais ambiciosos para reduzir as emissões para enfrenpaíses em desenvolvimento (COP18).
tar as mudanças climáticas na próxima cúpula,
Na 21ª Conferência das Partes em Paris, os que será realizada em Glasgow, na Escócia,
integrantes da UNFCCC chegaram a um acor- em novembro de 2020. São as chamadas Condo significativo para combater as mudanças tribuições Nacionais Determinadas. O acordo,
climáticas, bem como acelerar e intensificar porém, não emitiu nenhum sinal forte de que
ações e investimentos necessários para um fu- intensifica e acelera a ação climática (COP-25,
turo sustentável de baixo carbono. O Acordo de 2019).
Paris, pela primeira vez, leva todas as nações a
uma causa comum: empreender esforços para
775
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O acordo também prevê que o conhecimento científico será “o eixo principal” a orientar
as decisões climáticas dos países no que diz
respeito ao aumento de suas ambições em
relação ao clima. E isso deve ser constantemente atualizado, conforme os avanços da ciência. Na taxa atual de emissões, a temperatura global aumentará 4°C ou 5°C no final do
século, enquanto a segurança climática será
alcançada apenas limitando o aumento a menos de 2°C e, idealmente, 1,5°C, como pede
o Acordo de Paris. O mundo já ganhou 1°C
em comparação com a era pré-industrial. Em
2019, as emissões de gases de efeito estufa
aumentaram. O que deve ser feito, de acordo
com a ONU, é reduzi-los em 7,6% ao ano, entre
2020 e 2030. Só assim seria possível limitar
o aumento da temperatura a 1,5°C., (COP-25,
2019).

restas em países em desenvolvimento, denominado REDD+ (REED plus, em inglês), (COP-25,
2019).
Embora a Política Internacional de REDD ainda esteja em construção, já existe uma série
de iniciativas no mundo que estão aplicando
este mecanismo. No Brasil o WWF (World Wide
Fund for Nature, em inglês) em parceria com
o governo do Acre, vem apoiando a construção do REDD no âmbito do programa de pagamentos por serviços ambientais. O REDD
é uma importante ferramenta para os países
com florestas nativas, que pode contribuir na
conservação, redução do desmatamento e das
emissões de gases de efeito estufa (COP-25,
2019).

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL) é um instrumento que integra o Protocolo de Kyoto e permite que os países
desenvolvidos invistam em projetos
para redução de emissões em países
em desenvolvimento. As emissões
reduzidas são contabilizadas e geram créditos de carbono que podem
ser comercializadas no comércio
de emissões. Este instrumento de
mercado possibilita que os países
que tenham obrigatoriedade de reduzir suas emissões possam comprar
créditos de carbono de um país que já tenha atingido a sua meta, e, portanto, tem
créditos excedentes para vender (COP25, 2019).
O REDD é uma sigla que significa Redução
de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal. Esse mecanismo foi criado para
incentivar que as florestas sejam preservadas,
evitando o desmatamento e consequentemente as emissões de gases de efeito estufa. Este
mecanismo surgiu em 2013, durante a Conferência das Partes em Bali na Indonésia. Posteriormente, incluíram no seu conceito atividades
de conservação e manejo sustentável das flo776
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vários estudos científicos e algumas evidências observadas, comprovam que o aquecimento global está em curso, e se as providências necessárias não forem tomadas com uma certa
urgência, os resultados podem ser catastróficos e irreversíveis, para as populações humanas e
espécies em geral, devido as drásticas mudanças do clima.
No Quinto e último Relatório de Avaliação do IPCC, o órgão deixou claro que, se medidas
urgentes não forem tomadas para estabilizar as emissões dos gases de efeito estufa até 2100,
o aumento da temperatura global excederá 2ºC dos níveis pré-industriais, causando diversos
desastres, que certamente impedirá a sobrevivência de muitas espécies, incluindo os seres humanos.
Segundo os relatórios do IPCC, os maiores castigados pelas mudanças climáticas serão provavelmente os países tropicais, tais como o Brasil. Poderão ocorrer uma série de inundações, em
virtude da intensificação das tempestades, causadas pelo aumento significativo das temperaturas. Períodos longos de estiagem também serão observados, devido a mudanças no regime e
direção dos ventos. Nessas duas situações, a pecuária e a agricultura poderão ser gravemente
prejudicadas, ocorrendo uma dificuldade de acesso à alimentação, não somente aliada à baixa
produção, mas também pela possível elevação dos preços.
A grande quantidade de chuvas em algumas regiões, ocasionará deslizamentos constantes de
terra, aumento das enchentes e mais vidas serão perdidas. Outro ponto alarmante diz respeito
às áreas costeiras, que sofrerão com o aumento do nível do mar, graças ao degelo das geleiras
ocasionado pelo aumento da temperatura média do planeta.
As áreas secas do planeta sofrerão ainda mais com a falta de água. Sendo assim, a água
potável, que já é escassa em algumas regiões, poderá ser motivo de mortes e de disputas políticas. Além disso, com o aumento da seca, a ocorrência de incêndios poderá ser mais frequente,
ocasionando perda de biodiversidade e ameaçando a vida da população. Diante desse quadro
tão assustador, não é difícil concluir que diversas espécies de plantas e animais entrarão em
extinção, fato esse que já é possível observar atualmente.
Vale salientar ainda que, segundo o IPCC, mesmo que as emissões de gases do efeito estufa
diminuam, a Terra continuará sofrendo com os danos residuais e terá que aprender a lidar com
o aumento gradual da temperatura. Apesar de serem inevitáveis alguns dos problemas relatados,
a diminuição da emissão de gases de efeito estufa é necessária para que a intensidade desses
problemas seja diminuída. Além disso, é fundamental que todos os países estejam juntos para
tomar decisões que poderão ajudar as populações a enfrentarem todos os problemas que estão
por vir.
De acordo com a ONU, para que possamos limitar o aumento da temperatura global para abaixo de 2ºC, é essencial que o mundo transforme seus sistemas de energia, indústria, transporte,
alimentos, agricultura e silvicultura. Percebemos, portanto, que os esforços não são pequenos e
que há a necessidade de que todas as nações abracem essa causa, a fim de garantirmos um
planeta melhor para todos que aqui habitam.
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São diversas atividades que podem ser desenvolvidas para que efetivamente possamos diminuir a emissão de gases de efeito estufa. É necessário renovar a frota rodoviária com veículos
automotores que utilizem energia elétrica ou biocombustíveis. A produção de energia elétrica,
como resultado, emite uma quantidade menor de GEE. A queima de biocombustíveis também
libera gases, como o gás carbônico, mas ele é utilizado na fotossíntese das plantas que serão
cultivadas para a produção de novos combustíveis, ou seja, forma-se um ciclo de emissão e
absorção desse gás.
Atualmente, os veículos a combustão são grandes vilões na emissão de gases de efeito estufa, portanto, a diminuição da sua circulação seria importante. Investimentos em transportes
coletivos e de carga, como ônibus, metrô, trens e navios, amenizaria a emissão desses gases.
Indústrias e fábricas também contribuem significativamente para a poluição do ar. É necessário
o uso de novas tecnologias e substituição dos combustíveis fósseis por fontes alternativas que
levam a um menor impacto no ambiente.
As áreas agricultáveis devem receber um manejo adequado do solo, pois um solo mais produtivo impede que novas áreas de florestas sejam devastadas para a produção de alimentos. Os
ambientes naturais devem ser preservados com a criação de áreas protegidas, pois as florestas
são de grande importância na captura e armazenamento de gás carbônico, além da manutenção
da biodiversidade. Se faz necessário também, um esforço extra para reflorestar locais estratégicos que foram devastados pela ação humana.
Portanto, a mensagem do meio ambiente é clara. Precisamos agir o mais rápido possível. As
inúmeras evidências observadas na natureza demonstram que no ritmo atual, em breve não teremos um planeta capaz de sustentar a maioria das espécies. Algumas mudanças serão inevitáveis, pois já estão acontecendo, e mais acelerado do que esperávamos. Precisamos de medidas
drásticas imediatamente na relação que temos com os recursos naturais, para nos adaptarmos
a uma nova realidade e garantir que as futuras gerações possam desfrutar de um ambiente mais
saudável e equilibrado.
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RACISMO NA INFÂNCIA E REPRESENTATIVIDADE
NAS MÍDIAS DIGITAIS

RESUMO: O presente artigo versa sobre racismo e infância. Compreender as formas com que as
crianças são submetidas ao racismo desde a primeira infância foi objetivo desse estudo, que
observou diálogos entre crianças de 4 e 5 anos. Conceituar racismo e perceber suas nuances
no cotidiano de espaços escolares e não escolares, se faz necessário para a compreensão
da estrutura da sociedade que ignora uma série de fatores importantes e segrega meninas e
meninos negros. Foram analisadas falas e situações corriqueiras das crianças, com o objetivo
de analisar de onde vem a estirpe do racismo estrutural na infância. Outra preocupação foi
a mídia. Compreender quem dão as referências midiáticas das crianças, é fator importante
para compreender como se dão as relações de mídia e representatividade, desde a primeira
infância.

Palavras-chave: Racismo; Infância; Mídias Digitais; Protagonismo; Superação.
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INTRODUÇÃO

A

s crianças são seres sociais que nascem e crescem em meio a grupos de pessoas
adultas e crianças. Negras, brancas, e de outros pertencimentos raciais, são submetidas a uma mídia que apresenta um ideal de beleza, bondade e plenitude. É provável
que essas informações recebidas desde a infância, interfiram nas preferências e formas de agir,
das crianças pequenas, que estão em processo de formação de suas personalidades.
Bonecas Barbie magras, loiras, bonecas claras com olhos azuis”, são comumente apresentadas as meninas negras e não negras, que crescem com aquele padrão de beleza ditado pelas
mídias. É evidente que todas essas informações chegam nas crianças desde bem pequenas e
por isso devemos estar bem atentas em suas escolhas desde os primeiros anos de vida. Brincar
é para alegrar e ser feliz. Brincar é coisa séria e representatividade nas mídias digitais também.

782

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

RACISMO
O racismo é caracterizado pela falta de tolerância étnica, a partir do que o racista elege
a “raça” como meio de promover a violência
ou a segregação contra aqueles que considera
inferiores ou indignos. Hitler, ao proferir suas
ideias racistas contra os judeus, primeiramente atribuía a eles qualidades supostamente inquestionáveis. Depois convencia seus seguidores acerca da semelhança que tinham entre si
e da inferioridade dos judeus em comparação
a eles. Sem reflexão e certos de serem superiores aderiam às ações bárbaras de violência.
Nesse sentido, Horkheimer e Adorno assinalam:

provar a inferioridade dos negros em relação
aos brancos, além dos malefícios oriundos da
maciça presença de negros na constituição da
sociedade. Tais teses eram difundias e aceitas
como verdade absoluta pela população, que
passava a evitar o convívio entre brancos e
negros (como se no Brasil isso fosse possível), com o objetivo de não serem atingidos
pelos malefícios causados pela existência da
população negra. Em suma, o racismo é caracterizado, segundo a autora, pela separação
de pessoas, sendo que umas acreditam serem
superiores às outras, e a “raça” o é fator que
determina tal superioridade e separação.

De outra parte, Munanga (2004) afirma que o
conceito racismo está diretamente relacionado
O ouvinte poder-se-á identificar, simultaneamente, à crença de existência de raças hierarquizadas:

com o grande homem comum e vê-lo como um ente
superior [em relação ao líder]; este proporciona satisfação à necessidade de proximidade e calor e, ao mesmo
tempo, à necessidade do ouvinte de ver-se confirmado
naquilo que, de qualquer modo, já é; e, por último, à
necessidade de uma figura ideal a que possa se subordinar jubilosamente (HORKHEIMER; ADORNO, 1973,
p.175).

Dessa forma, entende-se que o racismo integra o preconceito e que por meio dele as minorias étnicas são excluídas, marginalizadas ou,
ainda, violentadas. No caso dos judeus ou dos
negros norte-americanos, por exemplo, o racismo contribuiu para a morte de muitos. Conforme Silva apud Cavalleiro (2001) a expansão
do racismo ocorre a partir de meados do século XIX, quando as teorias evolucionistas de
Charles Darwin foram divulgadas e transpostas
para a vida social como matriz explicativa. Segundo a autora:
Foi feita uma hierarquização das diferenças de ordem
física que se constatam entre os seres humanos, transformando-as em desigualdades, em marcas de superioridade para uns/umas (fenótipo branco/europeu) e
de inferioridade para outros/as (negro/africano) (SILVA
apud CAVALLEIRO, 2001, p. 76).

Silva apud Cavalleiro (2001) considera que
o racismo constitui uma prática social negativa, insana, cruel que aparta populações, tendo como justificativa para essa separação a
“raça”. Ao estudar a sociedade brasileira e a
propagação do racismo, a autora aponta as teses de médicos, juristas, escritores, sociólogos
e historiadores, que escreviam buscando com-

[...] com base nas relações entre “raça” e racismo, o
racismo seria teoricamente uma ideologia essencialista, que postula a divisão da humanidade em grandes
grupos chamados raças contrastadas, que tem características físicas hereditárias comuns, sendo estas últimas
suportes das características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas e se situam numa escala de valores
(MUNANGA, 2004, p.20).

E para refletir acerca do racismo, continua:
Visto deste ponto de vista, o racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas
pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico
e o intelecto, o físico e o cultural. O racista cria a raça
no sentido sociológico, ou seja, a raça no imaginário
do racista é exclusivamente um grupo definido pelos
traços físicos, A raça na cabeça dele, é um grupo social
com traços culturais, linguísticos, religiosos etc., que ele
considera naturalmente inferiores ao grupo ao qual pertence. De outro modo, o racismo é a tendência que consiste em considerar que as características intelectuais
e morais de um grupo, são consequências diretas de
suas características físicas ou biológicas (MUNANGA,
2004, p. 20).

A existência das raças hierarquizadas, a partir do que a raça branca se destaca como superior em relação as outras, incide diretamente
sobre a separação de grupos, justificando-a
pela superioridade de um em relação ao outro.
Munanga (2004) aponta que o racista considera que as supostas raças inferiores possuem
menos capacidade intelectual, dessa maneira,
além da separação entre as pessoas, há também a classificação de capacidade e inteligência, considerando a cor da pele, textura dos
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cabelos, formato do crânio. O autor destaca
que os caracteres físicos são considerados determinantes e irreversíveis sobre o comportamento dos povos. Assim, a raça branca pura
caucasiana sempre é dotada de bons hábitos,
boa moral em relação à raça negra, que carrega em seus genes, na pele escura, nos cabelos crespos, a “bandidagem”, o mal caráter, o
cheiro ruim.
Nascimento apud Cavalleiro (2001), tomando
por referência os mesmos aspectos enfatizados por Munanga (2004), explica que o racismo no Brasil consiste em resquícios da crença
na inferioridade biológica e congênita do negro e do índio em relação ao branco. Diante
dessa inferioridade apresentada desde que as
crianças nascem, é necessário separá-los para
que os primeiros, não interfiram negativamente
no desenvolvimento do último. Percebe-se que
os pesquisadores das relações raciais, Silva,
Nascimento apud Cavalleiro (2001) e Munanga
(2004) concordam com o conceito de racismo,
que consiste em crer na existência de raças
hierarquizadas e da consequente separação
das pessoas entre as mais e menos capazes.
Evidentemente, está em jogo a necessidade de
elaboração de justificativas nacionalizadoras
para as desigualdades sociais provenientes do
modo como se processou o desenvolvimento
da sociedade brasileira; e é dessa forma que
podemos compreender as teorias racistas.

RACISMO E EDUCAÇÃO INFANTIL

A experiência escolar amplia e intensifica a socialização da criança. O contato com outras crianças de mesma idade, com outros adultos não pertencentes ao grupo familiar, com outros objetos de conhecimento, além
daqueles vividos pelo grupo familiar vai possibilitar outros modos de leitura do mundo. Toda essa nova experiência pode ser muito positiva para o desenvolvimento
da criança, o que caracteriza as creches e pré-escolas
como um espaço importante para o desenvolvimento
da criança (CAVALLEIRO, 1998, p. 14).

Matricular uma criança na educação infantil
é oportunizar espaços de experiências com
pessoas que não compõem seu meio familiar,
possibilitando aprendizagens e experiências diversificadas. Ainda sobre o papel da instituição
escolar para criança, a autora assevera:
As instituições de Educação Infantil organizam e formalizam uma aprendizagem que já se iniciou na família
e que vai ter continuidade nas suas experiências com a
sociedade. Assim, não só a família se torna responsável
pela aprendizagem da vida social, embora represente,
inicialmente, o elo mais forte que liga a criança ao mundo (CAVALLEIRO, 1998, p 14).

Diante dessas afirmações, entende-se que a
escola de educação infantil é lócus privilegiado
de trocas de experiências e aprendizagens na
relação entre crianças e crianças, crianças e
suas professoras e crianças e demais adultos.
Essas situações contribuem para o processo
que Wallon (1979) denomina de diferenciação
entre “eu” e “outro”. Ainda com base nas contribuições de Wallon (1979), as ações infantis
são permeadas por emoção. Ao se deparar
com situações que requerem solução, ela age
emocionalmente, tomando suas decisões tantas vezes de maneira impensada.

A criança, o ser social que na relação com o
meio descobre-se como “eu” e a diferencia do
“outro”, vive no seu meio familiar, o que Berger
& Luckmann (1976) chamam de socialização
primária. Para os autores, esta ocorre na família e são os primeiros contatos estabelecidos
Ao refletir acerca da formação das crianças,
fundamentais para as primeiras aprendizagens. da educação infantil como lócus de encontros,
A família, portanto, é fundamental na formação das peculiaridades infantis, sendo a criança o
das crianças que frequentam a escola.
ser que age emocionalmente, e das peculiaridades da criança negra (tais como os cabeA partir da Lei de Diretrizes e bases 9.394/96, los crespos e a pele escura), pretende-se aqui
a educação infantil é direito das crianças entre analisar algumas situações de pesquisas já rezero e cinco anos. Além de direito expresso em alizadas sobre os encontros das crianças, que
muitas vezes são permeados de preconceito.
lei, frequentar espaços formais de educação,
Cavalleiro (1998), ao perguntar para uma mepossibilita encontro com pares, o que é impor- nina negra de quatro anos quando as crianças
tante para o desenvolvimento, como expõe Ca- brancas brincam com ela, obteve a seguinte
valleiro (1998):
resposta:
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[...] quando eu trago brinquedo. Porque eu sou preta.
A Catarina, branca, um dia falou: “Eu não vou ser tia
dela (da própria criança que está narrando)”. A gente
estava brincando de mamãe. A Camila que é branca
não tem nojo de mim. (trecho de entrevista realizada
por CAVALLEIRO, 1998, p. 82).

Diante das duas situações observadas, conclui-se que o encontro entre crianças negras e não
negras pode ocorrer de forma conflituosa. E isso
porque as aprendizagens sociais com os adultos,
possivelmente, incidem sobre as decisões dos
meninos e meninas.

É notório que a criança negra entende, a
partir de sua convivência com o grupo, que a
maior parte dele não a chama para as brincadeiras ou divide os brinquedos, quando essa
não trás os seus próprios. Ao referir-se a cor
da sua pele, a menina negra de quatro anos diz
que uma colega não tem “nojo” dela. Tal percepção indica a consciência e a experiência da
discriminação, justamente por perceber que as
demais crianças têm posturas diferentes entre
si diante dela. Ao fazer suas observações de
campo, a autora destacada se deparou com a
seguinte situação:

Ao refletir acerca da mídia negra e a infância
brasileira, facilmente concluir-se –a que igualmente ao que ocorre com os adultos negros, que
não são representados, ou pior que isso, são alvos de estereótipos nas diversas tramas televisivas, também são vítimas de racismo e falta de
representatividade.

No parque, aproximei-me de um grupo que brincava. De repente, iniciou-se um tumulto. Shirley (negra)
se aproximou de Fábio (branco) e o xingou de “besta”,
e ele revidou. Letícia (branca) passou a participar da
discussão, com vários xingamentos. Letícia e Catarina
(negra), até então brincando juntas, principiaram a se
xingar também. Catarina disse a Letícia: “Fedorenta”, e
esta respondeu: “Fedorenta é você.” Catarina, então,
disse: “É você, tá!” Letícia respondeu: “Eu não; eu sou
branca, você é que é preta!”. Catarina ficou paralisada
e não disse mais nada. Até então virada de frente para
Letícia, deu-lhe as costas e principiou a xingar Fábio.
Catarina, segundos depois, deferiu-lhe um golpe na cabeça. O menino começou a chorar; relato de observação realizada por (CAVALLEIRO, 1998, p. 8).

A espontaneidade permeada de emoção,
que são marcas da constituição das crianças,
permite evidenciar como ocorre a relação com
a negritude: a noção que existe mal cheiro está
presente nessa observação. Percebe-se que a
criança branca responde com muita convicção
que não cheira mal por ser branca, atribuindo
tal estereótipo à menina negra. Chamar a colega negra de fedida é produto de uma aprendizagem social, como indica Kramer (2007),
decorrente da experiência com familiares ou
outros adultos que possivelmente se expressam de modo preconceituoso em relação aos
negros e ensinam tais ideias para a criança.

Em 1977 o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) foi criado com a
intenção de regulamentar a publicidade brasileira, evitando abusos que de algum modo prejudicassem o mercado e à sociedade. Na Seção de
Respeitabilidade, Art. 19 e 20, lê-se que os anúncios devem ser feitos com caráter de respeito a
todas as raças. Apesar da escrita do artigo, que
visa a minimização das desigualdades, até a atualidade crianças negras, pouco se reconhecem
quando estão diante dos diversos programas televisivos destinados a ela.
Segundo Santos (2013) os problemas das
crianças com as mídias, iniciam quando são
submetidas as princesas brancas e magras da
Disney, que ditam formas de beleza, inteligência,
educação. A autora aponta a ausência de possibilidade de ir a uma festa a fantasia utilizando
a identidade de uma princesa, que assolou as
infâncias vividas antes de 2009, (ano em que foi
lançada a princesa Tiana da princesa e o sapo)
uma vez que não havia nenhuma princesa negra, que lhe permitisse a identificação. Meninas
negras submetidas aos clássicos da Disney, possivelmente tiveram bastante dificuldade com a
construção de uma identidade positiva, uma vez
que durante anos e anos, o que lhes foi apresentado e indicado como modelo de educação,
beleza, caráter, foram pessoas brancas.
Em se tratando da criança negra inserida na
contextualização da publicidade e mídia contemporânea, é de fácil percepção a ausência de representatividade de crianças negras como exemplo nas mídias e publicidades. Machado (2012)
propôs para crianças que se desenhassem brincando, uma das crianças alvo da pesquisa, menina negra de pele retinta e cabemos crespos, se
retratou de modo completamente diferente.
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É possível verificar que as crianças negras
não são representadas e talvez por isso não
se reconhecem enquanto negras. Ao ouvir a
solicitação de um auto retrato, ela reproduz de
acordo (talvez) com seu desejo em relação a
sua aparência física. Essa imagem é um reflexo
cruel da ausência de identidade, ou ainda da
negação da criança negra, frente a sua aparência física.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa aqui apresentada, é fruto de uma
pesquisa realizada em uma EMEI (escola municipal de educação infantil) na Zona Leste de
São Paulo. Ao buscar entender como se dão
as relações entre crianças e brincadeira, além
da representatividade das crianças negras nos
brinquedos, fiz cinco observações das crianças, seus brinquedos, suas brincadeiras e
agrupamentos durante elas.
Foi possível perceber que as crianças se
mostram livres, felizes, entusiasmadas, para
brinca, trocar com seus pares, protagonizar e
serem muito felizes. Entretanto, há momentos
onde as brincadeiras são espaços de segregação e discriminação.

esse dia de observação, as crianças fariam
uma excursão para o Zoológico de São Paulo.
17 (branco) disse: “Arrumem a lancheira e
vamos no Zoológico agora, vamos pegar um
ônibus.”
Dizendo isso saíram em fila e convidaram os
alunos 24 (negra), 23 (branco) e 12 (branca)
para o passeio. Deram três voltas no parque e
o aluno 17, que aparentemente fazia o papel
do professor, disse:
17 (branco): “Chegamos, gente, agora vamos ver o tigre, o leão, o urso e os macacos.”
Segue o diálogo:
12 (branca): “Mas quero ver o elefante, a baleia, os golfinhos.”
24 (negra): “Tem baleias e golfinhos aqui?”
05 (branca): “Tem sim, minha mãe me trouxe
e me levou para ver os golfinhos, eu tenho certeza que tem.”
23 (branco): “(rindo), não tem não, ô, aqui
tem bicho grande, bicho pequeno, tem bicho
muito bravo, mas não tem baleia nem golfinhos...”
24 (negra): “Não tem mesmo 04, não tem,
olha lá o urso, urso tem.”
26 (negra) “(rindo) Você é burra, 04, claro
que não tem, não tem mesmo, tem 17?”
17 (branco) “Eu não sei”
05 (branca) “Burra é você, sua preta, sua feia
e burra... você que é burra. Eu não vou mais
brincar com você, sua chata.”
Dizendo isso saiu e as crianças continuaram
a brincar.
26 (negra): “(rindo) Eu não sou burra, a 05 é
que é e estava falando tudo errado.”
12 (branca): “Vamos ver os macacos?”
26 (negra): “Eu adoro os macacos, vamos?”
23 (branco): “Macacos, macacos...”

Durante as atividades de faz de conta, as
crianças interpretam papéis e deixam a imaginação fluir livremente, observando com atenção todos os momentos, dando ideias, reinventando regras. Tal fato me faz concluir que s
brincadeiras são meios eficazes de aprender,
divertir, pensar em questões raciais, e diversas
outras atividades que contribuem significativamente para a construção de uma identidade
infantil. Vale ressaltar que observei 35 crianças
Neste momento apareceu uma borboleta no
e para preservar a identidade delas colocamos
parque e esse pequeno grupo que estava brinnúmeros para identifica-las.
cando afastado em um canto começou a correr, junto com a turma toda, até que a profesREPRESENTANDO PAPÉIS: ENTRE
sora capturou a borboleta e mostrou para eles.

FADAS E BRUXAS

“Estavam brincando de “escolinha” em um
canto do parque os alunos: 05 (branca), 17
(branco), 19 (branca) e 26 (negra), quando o
aluno 17 perguntou:
17 (branco): “Quem quer ir ao zoológico
hoje?
05 (branca) respondeu: “Eu quero, tio, vamos, vamos... Eu gosto muito do Zoológico.
Vale ressaltar que, na semana posterior a

Observou-se que as crianças brincavam alegremente, até que 05 criou uma hipótese de
existirem animais aquáticos de grande e médio
porte no Zoológico; os colegas 23 e 24, branco e negra respectivamente, discordaram, mas
demonstraram-se respeitosos e falavam para a
colega que não havia. Porém, a aluna 26 (negra), bastante desrespeitosa, chamou a colega de burra e riu, deixando 05 aparentemente
nervosa. A aluna 05 (branca) reagiu citando a
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cor da menina como forma de devolver a ela
Observou-se que os alunos formaram uma
os ataques sofridos. A aluna 26, por sua vez, família multiétnica, com pai branco, mãe negra.
continuou a brincar e não se entristeceu com o Eles brincavam alegremente e a cor de nenhum
que disse a amiga.
deles foi barreira para qualquer ação. A turma
inteira estava na casa de bonecas quando foEm outro momento de observação, já mencio- ram surpreendidas com o anúncio da diretora:
nado, foi possível flagrar cena de preconceito,
mesmo que incipiente, vindo de 05 (branca),
“Acabam de chegar à nossa escola muitos
que, nessa situação, ao ser ofendida e desres- brinquedos novos para vocês utilizarem aqui
peitada, utilizou a cor da colega no intuito de na casinha e exatamente hoje será a inauguradevolver a ofensa.
ção desses materiais.”
Estavam brincando 14 (branca), 16 (branca),
18 (negra), 07 (branco) e 03 (negra) na casa
de madeira (do parque), onde 18 era a mãe,
07 o pai e as demais eram filhas desse casal.
Segue o diálogo:

De modo geral os alunos ficaram felizes e
ansiosos, esperaram alguns minutos até que
os carrinhos, bonecas, pratinhos, fogões, geladeiras, entre outros, chegassem. Entre os
brinquedos, havia grande variedade de cores,
tamanhos e modelos. Das 25 bonecas que
14 (branca): “Mamãe, vamos fazer comidi- chegaram, 13 eram negras e 12 brancas loiras,
nha com mato?”
não havendo nenhuma de cabelo preto e pele
18 (negra): “Vamos, filhinha, você quer tomar branca. As crianças foram orientadas a tirarem
leite também?”
os brinquedos das embalagens e arrumarem
14 (branca): “Eba, eu quero mamar...”
ao seu modo na casinha. Assim o fizeram. Du03 (negra): “Papai, você pode me levar na- rante a arrumação, um grupo de meninas que
quele balanço ali... leva papai?”.
arrumava as bonecas travou um diálogo:
Disse isso se dirigindo aos balanços do parque; os dois foram até lá:
26 (negra), pegando a boneca negra, levan07 (branco): “Tá gostando, filha?”
tou a camiseta, colocou-a em seu peito e dis03 (negra): “Mais forte, mas forte, vai paizão!” se: “Estou dando mamá para minha filha”;
16 (branca): “Papai, pai, tô indo aí também,
19 (branca): “Não, ela não é sua filha, ela...
me balança?”
é... assim, pretinha...”
Ele balançava as meninas. Alguns segundos
26 (negra): “Meu pai é negro, então, minha
depois, o aluno 23 disse:
filha é igual meu pai, ela puxou meu pai, por
23 (branco): “Agora o papai vai balançar, isso ela é negra.”
você deixa?”
19 (branca): “Minha mãe é branca, meu pai
16 (branca) respondeu: “Vai, pai chato, ba- é branco, o namorado da minha mãe é branlança...”
co, então, minha filha é branca, eu não gosto
Dizendo isso, a aluna 16 voltou para próximo de boneca pretinha, é feia, minha mãe também
do grupo:
não gosta, ela não deixa eu brincar com bone18 (negra): “Toma sua mamadeira, filhinha; ca assim.”
mame e fique boazinha.”
26 (negra): “minha filha é bonita, eu gosto
Disse isso entregando uma pá de areia para dela e gosto do meu pai também.”
14.
As meninas continuaram a brincadeira até
14 (branca): “Hum, tá gostoso!”
serem chamadas pela professora para arruma16 (branca): “Mamãe, cadê o meu leitinho rem tudo e irem para a sala.
no copo? Sou grande e quero tomar leite no
copo”.
A aluna 19 (branca) demonstrou certa vergo18 (negra): “Toma seu copinho com leite, fi- nha ao se referir à boneca negra como feia; ela
lha, bebe e fica boazinha igual sua irmã”.
demorava para falar e olhava a pesquisadora
Os alunos 03 e 23, que estavam na balan- (também negra), possivelmente para ver qual
ça, não voltaram mais e as meninas que ainda seria a posição frente aos seus comentários.
estavam na casa brincando resolveram escor- Mesmo preocupada, não deixou de verbalizar
regar e ir brincar com areia. Dessa forma, a exatamente o que pensava acerca da boneca
brincadeira acabou.
negra. Pode se inferir que a aluna 19 tem contato com o preconceito, uma vez que expressa
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de forma não velada (apesar de demonstrar
07 (branco): “Eu serei o Paulo (personagem
vergonha em alguns momentos) sua posição branco da trama), ele é bagunceiro e eu não,
acerca dos negros.
mas coitado, eu gosto dele”.
Começaram todos a cantar: “Entre duendes
As crianças chegaram à casa de bonecas e e fadas a terra encantada espera por nós, abra
perceberam que outra turma havia feito uma arrumação diferente da deles: tinham deixado as o seu coração, na mesma canção em uma só
bonecas nos berços, no canto direito, as pane- voz...” (Música de abertura da novela)
06 (branca), que era a professora Helena, sulas sobre os fogões e geladeiras e os carrinhos
no lado esquerdo. As bonecas estavam todas geriu que brincassem de forca. Seus “alunos”
enfileiradas no chão. A professora A informou aceitaram com alegria. Por não saber escrever,
que poderiam arrumar do jeito que quisessem. a aluna 06 pediu: “Kokimoto, venha fazer a forA aluna 24 (negra) disse para a aluna 18: “Do ca para a professora” (Kokimoto era vivido por
que será que os bebês estavam brincando?” 02, menino negro que sabe ler e escrever). Ele
(referiu-se às outras crianças como bebês porescreveu a representação das palavras “Camaque a turma que ocupava o espaço antes deles
foi o maternal, composto por crianças de três ro Amarelo” da seguinte forma:
[...] Em seguida disse que era de uma múanos);
18 (negra) respondeu: “Não sei não, mas pa- sica. As crianças iam preenchendo as lacunas
rece que era de Carrossel, olha só a professora com vogais e consoantes até que 23 (branco)
Helena (apontando para uma boneca que esta- tentou: “Camaro Amarelo”. Na sequência, a
va posicionada na frente das enfileiradas) e as aluna 06, que representava a professora Hecrianças olhando a professora Helena”.
lena, gritou: “Recreio, a brincadeira acabou” e
24 (negra) concordou e disse para 02 (ne- todos saíram do espaço em que estavam.
gro), 03 (negra), 06 (branca) e 07 (branco):
Durante essa atividade percebeu-se que
“Vamos brincar de Carrossel?”
As crianças gostaram da ideia e, além des- as crianças reconhecem as diferenças de perses, vieram 23 (branco), 28 (branca), 09 (bran- tencimento étnico, ao convidarem a pesquisaco) e 17 (branco). A brincadeira começou com dora negra para ser mãe do aluno 02 negros.
Apesar disso, no momento da brincadeira,
as crianças escolhendo as personagens:
03 (negra): “Eu vou ser a Valéria” (persona- cada um escolheu seu personagem com ligem branca da trama).
berdade sem nenhuma limitação por conta
02 (negro): “Eu vou ser o Kokimoto” (perso- de fenótipos distintos. Outro dado importante
nagem japonês da trama).
é o fato de lideram com essas diferenças de
17 (branco): “Eu vou ser o Cirilo (personagem negro da trama), eu gosto dele, ele so- maneira quase que natural, sem a supervalorifre por causa da Maria Joaquina, eu às vezes zação daquilo que os distingue entre si. Além
choro, tenho dó dele... e você 02, só pode ser disso, percebe-se a ascendência do aluno 02
o Kokimoto se ela (apontando para a pesquisa- sobre o grupo por já saber ler e escrever.
dora) for a sua mãe, ela é negra, linda e sabe
escrever igual a você”.
Nesse momento, o aluno 02 (negro) pediu
para que a pesquisadora fosse sua mãe e esta
acenou que sim com a cabeça, porém, distanciou-se e passou a observar a cena de outro
ângulo. A escolha das personagens continuou:
28 (branca): “Eu vou ser a Maria Joaquina,
mas não vou te maltratar, Cirilo”;
06 (branca): “Eu vou ser a professora Helena”;
23 (branco): “Eu serei o Davi” (personagem
branco da trama);
09 (branco): Eu serei o Jaime (personagem
gordo, branco, com dificuldades de aprendizagem);
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As brincadeiras são responsáveis pelas aprendizagens das crianças. Brincar é importante e
perpassa os momentos e espaços vivenciados pelas crianças. Entendi a partir das observações,
que a temática racial é tratada nas brincadeiras.
As telenovelas infantis, bonecas e brinquedos, devem considerar a multiplicidade de crianças
que participam da educação. É negativo, quando apenas um grupo de crianças são mencionados e valorizados como belos nos espaços infantis. Como se vês, crianças bancas e negras
diferem no que tange a representatividade, e isso por atrapalhar negativamente na vidas daquelas que não são representadas. Por fim, entende-se que o melhor caminho é o respeito a
diversidade.
Enquanto educadoras compreendemos essas nuances e devemos apresentar bonecas e brinquedos de diversas naturezas, para que meninas e meninos se sintam representados e que
brincar não seja espaço de racismo ou divisão de mundos entre “belos” e “feios”.
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O PROTAGONISMO DAS CRIANÇAS NAS
PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Há um reconhecido movimento na Educação que busca o reconhecimento do protagonismo das crianças nas EMEIs e CEIs. Para contextualizar as situações vivenciadas a presente pesquisa mostra os avanços sobre o currículo na Educação Infantil e o incentivo à escuta
das crianças nos CEIs e EMEIs que constantemente buscam uma educação de qualidade, uma
vez que se evitam os equívocos e se consolidam os acertos entre o cuidar e o educar. Cuidar,
palavra tão cara a esta etapa da educação infantil, acreditamos não ser um ato indissociado da
perspectiva do educar. Assim sendo, os o presente artigo se pauta no cuidado com as crianças
pequenas e com as experiências que elas possam vivenciar na Educação Infantil a partir da
escuta do professor. Nas últimas décadas os estudos voltados à infância e a educação infantil têm enfatizado a necessidade e a relevância da participação ativa das crianças, tanto nas
pesquisas como nas demais práticas sociais que fazem parte. Especificamente, busca analisar
as condições para o protagonismo infantil e o lugar da criança no planejamento das práticas
educativas nos CEIs e EMEIs. Faremos uma revisão bibliográfica citando autores que estudam
o protagonismo nas práticas sociais e a sua significação nessas práticas, como Moss (2009),
Gadelha (2013), Quadros E Barbosa (2017), Oliveira-Formosinho (2007), Carvalho e Fochi
(2017).

Palavras-chave: Protagonismo; Crianças; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

P

recisamos estar atentos às falas das crianças pequenas: a fase que compreende entre
0 a 5 anos. Esta fase da infância possui particularidades que precisam ser conhecidas, observadas, refletidas e analisadas pelos professores que cotidianamente estão
em contato com elas. Entender quais são seus desejos e não ignorá-los. Para que a escuta
seja ativa e pontual é necessário o professor estar atento ao grupo. A proposta do processo das observações e escutas de crianças visa introduzir estas à participação e decisão das
escolhas das variadas experiências que possam vivenciar dentro das unidades de educação
infantil. Promover a participação, a escuta é dar voz às singularidades e perceber a capacidade de cada criança de expressar e aprender. A escola é concebida como lócus cultural
importante na vida das crianças, que necessita criar intervenções pedagógicas que respeitem
os seus direitos de participação em prol da qualidade da/na educação da primeira infância.
Nesse sentido, o presente estudo objetiva compreender como se constitui o protagonismo das
crianças nas práticas escolares da educação infantil. Nesta pesquisa vamos mostrar a importância do protagonismo da criança na Educação Infantil para melhoria da aprendizagem.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
Segundo CNE (1988), foi um longo processo
a luta por uma educação de qualidade para as
crianças de 0 a 5 anos. Foi a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988 que a educação das crianças de zero a seis anos passou
a ser direito social de todos/as e dever do Estado.
Tal direito foi reiterado no Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei 8.069/1990) e na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9.394/1996), que legalmente passou a denominar a educação infantil como primeira etapa
da educação básica.
Outros documentos, como o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil
(1998) e as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (2010), por exemplo,
são expressões claras da direção que as políticas educacionais assumiram no Brasil com
relação à Educação Infantil. Em 2005, a Lei
11.114 altera a redação dada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e tornou
obrigatório o ingresso no Ensino Fundamental
aos seis anos.

til (2006), têm procurado destacar justamente
o contrário, ou seja, explicitam que para favorecer o crescimento e o desenvolvimento das
crianças não é preciso inseri-las precocemente
em processos de alfabetização, mas é preciso
incentivá-las, apoiadas em suas próprias iniciativas e ancoradas em estratégias pedagógicas
em que elas sejam as protagonistas, a movimentar-se livremente em diferentes espaços,
brincar; expressar sentimentos e pensamentos;
desenvolver a imaginação, a curiosidade e a
capacidade de expressão.

O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL E A BNCC
A BNCC (Base Nacional Comum Curricular)
traz em seu conteúdo todas as orientações e
encaminhamentos de como educadores da infância podem proporcionar as aprendizagens
e experiências pares crianças de 0 a 5 anos.
Este documento aponta a necessidade de considerar os saberes, as curiosidades e as manifestações infantis na organização curricular.
Nas bases dessas Diretrizes está uma concepção integral do currículo.
Sabemos que currículo integrado tem como
pressuposto que a aprendizagem se dá ao longo da vida. As brincadeiras, as interações e
os projetos de acordo com as diretrizes devem
realizados através da escuta atenta e da consideração das manifestações infantis são os pilares. A criança é um todo: corpo mente emoção, criatividade, história e identidade social.

Em 2006, a Lei 11.274/2006 ampliou o
ensino fundamental para nove anos e tornou
obrigatória a inclusão da criança de seis anos
neste nível de ensino. Em função dessa lei,
foi aprovada a Emenda Constitucional n.º 53,
de 2006, que redefiniu a faixa etária compreendida no atendimento da educação infantil
para zero a cinco anos. Em 2009, por meio da
Para a Educação Infantil a BNCC traz seis diEmenda Constitucional n.º 59/2009, propôs-se reitos de aprendizagem e desenvolvimento para
a obrigatoriedade de inserção das crianças de as crianças: conviver, brincar, participa exploquatro anos em instituições de ensino formais. rar, expressar e conhecer-se. Conviver, brincar,
participar, explorar, expressar e conhecer-se.
Em 2013, essa obrigatoriedade consolidou- Os seis direitos de aprendizagem presentes
-se a partir da Lei Federal 12.796/2013. Al- na Base Nacional Comum Curricular (BNCC,
guns estudos têm, de certo modo, criticados 1998), representam um avanço nas políticas
a forma como são desenvolvidas as propostas públicas pensadas para a Educação Infantil.
pedagógicas junto a essas crianças, uma vez Para aplicá-los no dia a dia é necessário que o
que se enfatiza a questão da alfabetização e professor conheça a fundo cada um deles para
do letramento de maneira intensa.
garantir às crianças experiências que contemplem os aspectos considerados fundamentais
Alguns documentos, tal como os Parâmetros durante esse processo.
Nacionais de Qualidade para a Educação Infan-

794

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

Nessa fase deve-se garantir que as crianças
que exercitem seu protagonismo tanto na criação como realização das atividades cotidianas
em sala de aula e nos espaços que compõem
a unidade escolar, na escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo linguagens e elaborando conhecimentos
(BNCC, 1998).
É importante incentivar cada criança a tentar soluções, perguntar e interagir, em um processo que muito mais ligado às possibilidades
abertas pelas interações infantis do que a um
roteiro de ensino preparado apenas pelo professor, este deve ser mediador e ouvir o que
cada criança conhece sobre o tema (GADELHA, 2013, p. 156).
Dentro das experiências que podem ser realizadas o desenvolvimento infantil se produz
de modo espontâneo, diante das atividades realizadas pelas crianças. E a música deve fazer
parte das experiências que podem ser vividas
pelas crianças. O Currículo Para Educação Infantil na BNCC pautado nas experiências que
crianças e bebês devem vivenciar nas EMEIs
publicado em Fevereiro de 2018 traz cenas de
experiências que podem ser vivenciadas em
todas as escolas de educação Infantil (GADELHA, 2013, p. 156).
A proposta da BNCC para a Educação Infantil baseada em uma concepção de educar
e cuidar voltada para a apropriação e transformação pela criança de até 5 anos de idade,
por meio de diferentes linguagens e de criativas formas de interação com o ambiente. Tal
orientação apresenta campos experiências sobre aprendizagens que podem ser promovidas
com as crianças atendidas nas EMEIs. Acreditar
no avanço no desenvolvimento das crianças e
trabalhar para que elas obtenham o que lhes é
de direito: serem educadas e cuidadas em um
ambiente que as acolha, e servir de referência
para o trabalho dos professores e suscitar-lhes
uma atitude reflexiva enquanto planejadores
dos ambientes de aprendizagens das crianças,
além subsidiar cada professor na estruturação
de um programa de atividades para cada grupo de criança. Nas EMEI nesta estruturação da
prática pedagógica vem ocorrendo a passos
largos (GADELHA, 2013, p. 156).

Os campos de experiências reconhecem que
a imersão das crianças em práticas sociais e
culturais criativas e interativas promove aprendizados significativos. É um arranjo curricular
que organiza e integra brincadeiras, observações, interações que acontecem na rotina da
creche/escola. Dão intencionalidade para as
práticas pedagógicas e colocam a criança no
centro do processo (GADELHA, 2013, p. 156).
Os campos de experiências precisam ser
trabalhados com intencionalidade pedagógica.
Isso significa planejar atividades que integrem
o que está proposto no currículo com os interesses e ideias das crianças do grupo. A partir
da escuta ativa da turma e do conhecimento
aprofundado do documento curricular, o professor promove aprendizagens significativas às
crianças. Essas atividades não devem ser concentradas em aulas específicas nem realizadas
com hora marcada. Elas devem fazer parte de
todos os momentos da jornada na Educação
Infantil (GADELHA, 2013, p. 156).
A BNCC na etapa da Educação Infantil propõe a organização das atividades pedagógicas
usando o conceito de campo de experiência.
Segue algumas das aprendizagens que podem
ser vivenciadas orientadas na BNCC para a
Educação Infantil (1988):
• Habilidades do Corpo (corpo, gestos e
movimentos);
• Campo da Oralidade e Letramento (escuta, fala pensamento e imaginação);
• Traços, sons, formas e imagens (traços,
sons, cores e formas);
• Conhecimento de mundo: natureza, ciência e matemática (espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações).
A BNCC traz mudanças no currículo e
retoma a respeito do protagonismo de
crianças vinculadas à educação infantil:
Participar ativamente, com adultos e outras crianças,
tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização
das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha
das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando (BNCC - MEC/
1998).

795

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

As crianças ao discutir as experiências potencializam os espaços a elas disponibilizados e a
partir da atuação docente junto a elas, e protagonismo infantil surge possibilitado uma experiência de infância enriquecida, na medida em
que atentam tanto para os modos de escutar,
observar e compreender as crianças, quanto
para vozes comprometidas com a organização
de escolas, com experiências de gestão escolar que pretendem colocar de ponta-cabeça e
transformar visando à melhoria da qualidade
de vida das crianças.

PROTAGONISMO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

dência) seja colocada em prática. Conforme
Barbosa e Quadros (2017):
É preciso não apressar, não acelerar, não entrar na
lógica capitalista, mas oferecer tempo para as crianças
aprenderem e apreenderem-se no mundo interagirem e
construírem as suas culturas infantis (QUADROS; BARBOSA, 2017. p.14).

A discussão sobre protagonismo infantil ganha força a partir de conceitos importantes que
vêm sendo pensados por outros estudiosos do
campo da Educação Infantil que trazem a escuta como ponto de partida para a construção de
planejamento voltado para o cotidiano. Ao opinar sobre o currículo e o que deseja aprender a
criança passa ser produtora de conhecimento.

Ser protagonista é ter papel de destaque nas
ações que realiza. Na Educação, pode-se dizer
Oliveira-Formosinho (2007) destaca que muique o conceito de é a criança ser ouvida e sua tas vezes os professores da infância ainda igfala ser levada em consideração nas práticas noram os direitos da criança de ser vista como
pedagógicas.
capaz e a ter espaço de participação. Planejam sem ouvir os desejos da criança. Trazem
É possível afirmar que esse conceito apre- prontos seus planos de aulas que muitas vezes
senta com bastante força, principalmente em não estão no campo de interesse da criança.
referenciais educacionais baseados na pedagogia italiana que remetem a um entendimenEm razão disso, Oliveira-Formosinho (2007)
to de criança competente e curiosa, sociável discute sobre o entendimento de uma infância
e forte, e ativamente ocupada na criação da baseada em uma práxis de participação infantil.
experiência e na construção da identidade e do Segundo essa autora, a Pedagogia da Infância
conhecimento (MOSS, 2009, p. 419).
consiste num espaço de interações orientadas
para projetos colaborativos em circunstâncias
É sabido que as crianças são reconhecidas que promovam a participação não somente do
como sujeitos de direitos, capazes de construir corpo docente, mas principalmente das crianconhecimentos. O protagonismo infantil vincu- ças.
la-se à participação efetiva das crianças no seu
desenvolvimento, bem como na solução de siPara tanto, aspectos como a observação, a
tuações e de problemas que emergem no cotiescuta e a negociação é fundamental “para
diano em que estão inseridas, sob a mediação
desenvolver um fazer e um pensar pedagógido professor. Ou seja:
co que foge à fatalidade” (OLIVEIRA-FORMOEle opera a favor de uma lógica que tem como propó- SINHO, 2007, p. 29). De acordo com Barbosa
sito a formação de sujeitos infantis que sejam proativos, (2010) o entendimento de Pedagogia da Infâninovadores, inventivos, flexíveis, com senso de oportuni- cia crítica a reprodução de modelos educativos
dade, com notável capacidade de promover mudanças reducionistas e conservadores e respalda-se
(GADELHA, 2013, p. 156).
num conjunto de fundamentos e indicações de
ação pedagógica que tem como referência as
Para que a criança seja protagonista de sua
aprendizagem é preciso mudanças na prática crianças e as múltiplas concepções de infância
pedagógica, a criança precisa de liberdade em diferentes espaços educacionais.
(atrelada às ideias de autonomia e indepen796
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A Pedagogia da Infância considera que as
crianças são sujeitos de direitos, sendo assim
é imprescindível à definição de experiências
pedagógicas que oportunizem as crianças viverem a infância de maneira que sejam priorizados projetos educacionais baseados na democracia, na diversidade, na participação social,
a partir de práticas educativas que privilegiam
as relações sociais entre todos os segmentos
envolvidos (BARBOSA, 2010). Pedagogia da
Infância pode ser entendida como:

Vê-se a importância do aprofundamento dos
conhecimentos e da capacidade de refletir criticamente sobre o exercício docente e sobre as
práticas cotidianas. Deve salientar que o protagonismo infantil como algo que signifique a
criança como ser social, que possibilite a ela
condições de pensar e agir com autonomia e
liberdade para se expressar, constituindo a sua
percepção a partir da experiência sobre e com
o mundo. Nesta perspectiva, concordo com
Sarmento e autores quando afirmam que:

(A) uma forma de entender que as crianças
aprendem pela via da vida cotidiana, por meio
“dos encontros, atividades, dificuldades e sucessos, a partir de um repertório de práticas”
(BROUGÈRE, 2012, p. 17):

A construção dos direitos participativos das crianças
nos seus contextos de ação constitui um ponto modal
da afirmação do reconhecimento da sua competência
social. Nesse sentido, ouvir a voz das crianças no interior das instituições não constitui apenas um princípio
metodológico da ação adulta, mas uma condição política, através da qual se estabelece um diálogo intergeracional de partilha de poderes (SARMENTO; SOARES;
TOMÁS, p. 3).

• um modo de valorização e de promoção
da miríade de experiências vivenciadas
por meninos e meninas na vida diária da
escola;
• uma potente possibilidade de construir
indicadores para a ação pedagógica na
creche e na pré-escola que tomem como
eixos norteadores do planejamento as interações, as brincadeiras e as maneiras
peculiares como às crianças investigam,
experimentam e constroem conhecimentos sobre si, sobre os outros e sobre o
mundo;
• uma “tradução” dos pressupostos teóricos da pedagogia da infância (Barbosa,
2010) em modos inteligíveis de atuação
dos professores (CARVALHO e FOCHI,
2017, p. 25-6).
Enfim, é a partir das vivências e situações do
dia a dia que são oportunizadas às crianças
que tornem possível o protagonismo delas nos
seus próprios processos de desenvolvimento.
E nosso objetivo é justamente discutir como a
organização do espaço e a atuação docente
potencializam esses processos.
O desafio de respeitar as experiências e os
saberes das crianças, sujeitos históricos com
marcas de sua origem étnico-racial, regional,
religiosa, linguística, familiar, articulando-os ao
patrimônio cultural, tecnológico, científico, ambiental, artístico.

O PROTAGONISMO DAS CRIANÇAS
NAS PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Recorrente nos discursos que falam sobre infância, desde Piaget, Vygostsky e Wallon, muitos
estudiosos vêm ressaltando a importância do protagonismo das crianças. Estudos sobre o assunto
torna-se evidente uma procura em melhor compreender sua aprendizagem e fala das crianças sobre
o aprender. De acordo com os estudos de Nunes
e Carvalho (2007, p. 15) a participação das crianças na vida social sempre existiu independente de
ter sido foco de pesquisa, reflexão e teorização e
assim sua presença sempre interferiu na vida social mesmo que “silenciosa ou silenciada”.
As concepções de criança competente e com
direito a participação tem sido posta em evidência
por pedagogos/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, pessoa com agência. É nesse contexto que cria as condições para ouvi-las
(CRUZ, p.77, 2008).
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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 seu conhecimento. Esse contexto passa a exigir metodologias que tenham como foco as interações sociais
com as crianças, a fim de apreender suas vozes,
olhares, experiências e pontos de vista que lhes
são próprios.
Assim as pesquisas realizadas com crianças
possibilitam a elas a oportunidade de envolverem-se ativamente, como sujeito de representações sociais, legitimando assim suas participações nos estudos que lhes dizem respeito. Uma
educação voltada para o protagonismo da criança traz benefícios como:

A ênfase é colocada em vê-las como 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, 1999, p. 114).

Se compreendermos a criança protagonista
remete-nos a entendê-la e a imagem da criança participativa será consolidada na medida em
que os processos de participação das crianças
em seus cotidianos sejam organizados. Para que
esse processo seja estabelecido é essencialmente importante desenvolver o respeito pelas opiniões das crianças e garantir espaço para expressarem.

Para exemplificar as plenárias, as rodas de
conversas são momentos onde o professor pode
• Desenvolvimento do autoconhecimento e ouvir e colocar em prática o que foi combinado
e dito. As crianças estão no mundo para conheda autoestima;
• Estímulo da empatia e do respeito às dife- cê-lo e, para tanto, utiliza um bom número de
estratégias criativas para extrair as informações
renças;
• Maior senso de cidadania e pertencimento necessárias e estabelecer as relações possíveis
entre elas.
à sociedade;
• Desenvolvimento da proatividade e habilidaAs participações e contribuições das crianças
des sociais;
podem
acontecer nos momentos de realizar os
• Incentivo à proatividade e habilidades interplanejamentos, nisso inclui-se como organizar os
pessoais;
• Melhores competências socioemocionais e espaços e tempos de trabalho com elas: as atividades a serem desenvolvidas dentro e fora da
de resolução de problemas;
sala de aula.
A criança como protagonista nas práticas pedaNas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
gógicas da Educação Infantil já se faz presente,
porém ainda é necessário enfatizar suas poten- Educação Infantil (DCNEI/2010) nos mostra que:
cialidades para que ela seja reconhecida em sua
a criança é reconhecida como centro do planejamenintegralidade. Para que isto ocorra às professoto
curricular e compreendida com sujeito social de diras necessitam rever suas práticas desenvolvenreitos, que constrói sua identidade pessoal e coletiva
do escuta ativa.
através nas interações, relações e práticas cotidianas
que vivencia, e constrói sentidos sobre a natureza e a
sociedade, produzindo cultura. Esse processo de construção de sentido da criança sobre o mundo físico e
social ocorre por meio de diferentes experiências,quando brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona (BRASIL, 2010).

Esta mudança na prática traz uma criança reintegrada, capaz de construir seus próprios conhecimentos, e capaz de expressar-se em todas as
linguagens.Na perspectiva pedagógica de escuta
tem-se o respeito às necessidades da criança e a
valorização das suas potencialidades, através de
uma prática que respeita o direito das crianças
A intenção é que o professor como mediador
de interagirem e comunicarem-se nos espaços proporcione um ambiente, projetos e práticas peda unidade escolar.
dagógicas favoráveis para que as crianças desenvolvam cada vez mais sua autonomia. Essa autoAs crianças protagonistas ativas e competentes nomia vale tanto para a administração dos seus
que interação com outros, na vida coletiva das próprios saberes, quanto para a sua atuação em
salas de aulas, da comunidade e da cultura, com sociedade e para a construção do seu projeto de
os professores servindo como guias (EDWARDS, vida.
p.160). De acordo com RINALDI (1999):
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Marco Legal da Primeira Infância preveem
que é essencial ouvir e incluir os pequenos nos processos de decisão. Alguns dos benefícios
que podemos destacar aqui é a formação de seres humanos mais ativos na sociedade, maior
senso de responsabilidade, crianças mais ativas e empáticas, desenvolvimento da autoestima e
habilidades sociais, além do sentimento de pertencimento àquele espaço.
A concepção de criança presente nas DCNEI/2010 veio fortalecer a importância das instituições de Educação Infantil, como espaço de relações e trocas entre crianças de diferentes idades
e com os adultos, possibilitando a elas ampliar e enriquecer suas vivências de mundo.
Diante das inquietações relacionadas ao protagonismo infantil, tema deste trabalho, teve-se o
cuidado de não pré-conceituar as ações pedagógicas. Buscou-se ter um olhar sensível mostrasse as possibilidades para com aqueles sujeitos, crianças potentes e capazes. Encontra-se um
trabalho coerente com as crianças. Compreende-se que a prática onde a criança seja protagonista está respaldada no trabalho do professor.
Uma prática refletida e planejada já que isso é a prerrogativa para que se permitir o protagonismo das crianças, assim o sujeito social e de direitos, ocupa o lugar central nessas práticas.
E ativamente irá atribuir sentido as suas experiências com diferentes linguagens, as brincadeiras
e as culturas infantis e por meio delas compreender o mundo e a si mesmo, construindo cultura
quando opina e é ouvida constroem seus conhecimentos através das vivências que escolheram
participar. O professor como mediador da aprendizagem deve se manter atento para todos possam ser protagonistas dos seus saberes.
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A IMPORTÂNCIA DA
PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: A Psicomotricidade é o começo de tudo e é essencial na fase da Educação Infantil. É
através do movimento, do sensorial, da experimentação da vivência, do brincar psicomotor
que a criança constrói o seu conhecimento, que efetivamente ocorre a aprendizagem de forma integral. O objetivo desta pesquisa é conscientizar professores e profissionais envolvidos
na área da educação a terem um olhar especial ao estudo das fases do desenvolvimento motor das crianças. O quanto este estudo é importante para o conhecimento do educador, o que
influencia na aprendizagem e na atuação da prática pedagógica. Neste contexto, a educação
infantil é o espaço onde efetivamente devem ocorrer os primeiros estímulos, oportunidades
de se vivenciar o movimento como ferramenta chave da construção da aprendizagem. Os
jogos lúdicos devem ser entendidos como práticas que promovem a aprendizagem e desenvolvem vários aspectos humanos, como o motor, o psicológico, o social e o afetivo. Ao longo
desta pesquisa poderemos compreender o papel da ludicidade promovida através da prática
psicomotora, em um ambiente agradável e motivador, principalmente nas aulas de Educação
Física, priorizando atividades que envolvam corpo, mente, ou seja, o organismo de forma global, como ferramenta essencial, beneficiando tanto professor como o aluno.

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

A

criança na fase da Educação Infantil aprende por meio de sua vivência corporal e em
atividades concretas, através da exploração do ambiente e da manipulação de objetos.
Sendo assim é de suma relevância o estudo da atuação da Psicomotricidade como ponto de partida para o processo de aprendizagem infantil.Este artigo se desenvolve mediante um
estudo de uma pesquisa bibliográfica. Segundo este estudo foram criados subsídios e base para
a formulação de pensamentos e argumentação teórica frente ao tema. O objetivo deste artigo é
apresentar o importante papel do educador como profissional capaz de criar oportunidades para
que seu aluno se desenvolva de uma maneira mais prazerosa, respeitando suas capacidades e
anseios. E para esta atuação diferenciada é preciso que este professor esteja disposto a estudar
e a compreender as fases de desenvolvimento da criança como veremos ao longo deste artigo.
A aprendizagem é um processo complexo e contínuo e envolve diferentes capacidades e
habilidades sejam elas sociais, afetivas, emocionais, cognitivas e motoras. Desde a Educação Infantil, é necessário que a criança receba os estímulos corretos para o desenvolvimento
destas características que são fundamentais para toda a sua formação escolar. Para a criança, o movimento não significa apenas mexer o corpo, mas algo mais global. Movimentar-se é
uma forma de expressão e socialização, para vivenciar experiências e descobrir o mundo ao
seu redor. Por meio da ação a criança percebe seu corpo, suas emoções, seus sentimentos.
De acordo com a LDB (Leis de Diretrizes e Bases da Educação), a Educação Infantil deve
ter como objetivo o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social. Sendo assim a Psicomotricidade pode desempenhar papel importantíssimo
na Educação Básica, sendo aspecto essencial no estímulo ao desenvolvimento de todas as
capacidades e habilidades acima descritas. A criança na fase da Educação Infantil aprende
por meio de sua vivência corporal e da exploração do ambiente e manipulação de objetos,
sendo assim, o foco da psicomotricidade é criar espaços e oportunidades para que elas se vejam capazes diversas atividades motoras, tornando-se mais saudáveis, confiantes e autônomas.
Tomando a consciência da importância da Psicomotricidade, professores e gestores necessitam ter conhecimento do desenvolvimento motor, a necessidade de cada faixa etária para
atuarem com eficácia, propondo atividades compatíveis, estímulos ideais para auxiliar no crescimento destas crianças. Tal importância se dá por utilizar seus corpos como forma de explorar, criar, brincar, imaginar, sentir e aprender. Com o avanço da tecnologia, do urbanismo,
os espaços, tempo e momentos de brincar foram restritos. Segundo Fonseca, (1985, p. 21):
[...] a ausência de espaço e a privação de movimento é uma verdadeira talidomida da atual sociedade, continuando na família (urbanização) e na escola. A não aceitação da necessidade de movimento e da experiência corporal da criança põe em causa as atividades instrumentais que organizam o cérebro
(FONSECA, 1985, p.21).
Hoje se percebe que uma criança pode ficar durante horas sozinhas de frente ao computador ou da televisão, mas não consegue realizar simples atividades lúdicas como: pular corda. Desenvolve outras habilidades como manusear muito bem um controle de vídeo
game, ou um touch de celular. As atividades passam a ser mais individuais do que coletivas.
Tudo isso fez com que os hábitos e a forma como brincar das crianças também se modificou. Em atividades habituais a criança não brinca mais de corre- corre, pega- pega,
não percebe os movimentos que pode realizar não domina o próprio corpo, sentindo-se insegura em relação com o mundo Toda essa falta de habilidade irá repercutir no desenvolvimento emocional, cognitivo e social, reduzindo as conquistas motoras as quais são
base para aprendizagens futuras. Vendo por este aspecto, aumentou ainda mais a importância da Psicomotricidade na fase da Educação Infantil na vida desta nova geração.
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A ORIGEM DA PSICOMOTRICIDADE
Desde a Grécia antiga houve uma preocupação em compreender as bases dos movimentos do corpo. Na época o foco era a beleza
física e a agilidade do ser humano. O que se
priorizava eram os aspectos descritivos em
suas funções físicas e anatômicas. Era só um
corpo, sem levar em consideração o psíquico.
Com o tempo percebeu-se a necessidade de
os estudos irem além das paredes dos consultórios, partir para outras instâncias: a escola.
A Psicomotricidade surgiu pela necessidade
de se perceber e entender os movimentos e
como eles se desenvolvem e processam. Apenas no século XIX, o corpo foi estudado por
neurologistas e por psiquiatras com o objetivo
de compreender estruturas cerebrais e esclarecer fatores patológicos. Uma outra preocupação nesta época foi relacionada à leitura e
escrita. Os estudos desde este período mostraram que a noção dos espaços gráficos está relacionada com os componentes psicomotores,
sem os quais a criança não atingiria o sucesso
no mundo letrado.

Na França, em meados de 1960 já se preocupava com a preparação dos docentes para
a prática da educação psicomotora nos anos
iniciais da escolarização. A política educacional francesa já definia desde o início um espaço específico à prática Psicomotora. Conforme
relatos de Lê Boulch, (1987, p.11):
Em 1969, para que a educação pelo movimento se
consolidasse na escola primária, se instituiu na educação francesa o Terceiro Tempo Pedagógico (Portaria
Ministerial e Circular de Aplicação) aumentando para
cinco horas semanais às atividades destinadas à área
de educação física. A educação psicomotora deve ser
considerada como uma educação básica para a escola
primária. Ela condiciona todas as aprendizagens pré-escolares e escolares; essas não podem ser conduzidas
a bom termo se a criança não tiver conseguido tomar
consciência do seu corpo, lateralizar-se, situar-se no espaço, dominar o tempo (LÊ BOULCH, 1987, p.11).

Para Lê Boulch (1987), a evolução psicomotora é classificada em três etapas:

Corpo vivido: Abrange os primeiros anos de
vida, de 0 a 3 anos, onde a criança não possui
consciência de si interligada ao ambiente corpo descoberto e corpo representado. Através
do seu amadurecimento e sua vivência, a crianNo século XX, a psicomotricidade é caracteri- ça diferencia-se do seu meio, se descobrindo.
zada pelo paralelismo psicomotor formulou-se
Corpo descoberto: Dos 3 aos 7 anos. A
a noção de psicomotricidade através de uma
linha filosófica psiquiátrica, evidenciando o criança adquire uma melhor coordenação. Já
paralelismo psicomotor, ou seja, a associação possui a consciência do seu corpo, absorve os
estreita entre o desenvolvimento da motricida- conceitos tempo/ espaço, em cima/ embaixo,
de, inteligência e afetividade. Este paralelismo entre outros.
surge como uma tentativa de superação ao
Corpo representado: Dos 7 aos 12 anos.
dualismo cartesiano (mente e corpo) tratadas
O desenvolvimento infantil não está centrado
como conceitos distintos.
mais no seu próprio corpo. Aperfeiçoou sua
Henri Wallon também deixou sua contribui- coordenação motora. Maior noção dos movição frente ao tema em questão. Seus estudos mentos e reconhecimento de si e do outro.
foram baseados nas observações do desenvolvimento dos recém-nascidos e na evolução
psicomotora da criança. Para ele existe uma
relação efetiva entre a motricidade e o caráter do indivíduo. O movimento está relacionado
com o afeto, com a emoção, o ambiente e os
hábitos da criança.

Ainda seguindo os pensamentos de Lê Boulch “75% do desenvolvimento psicomotor ocorre na fase da Educação Infantil e o bom funcionamento dessa área facilitará o processo de
aprendizagem futura”.
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Para enriquecer estes pensamentos, ainda
neste período Jean Piaget foi um dos autores
que mais estudou as Inter-relações entre a
motricidade e a percepção, através de ampla
experimentação. De acordo com seus experimentos a motricidade interfere na inteligência,
antes da aquisição da linguagem. A criança
se desenvolve em etapas gradativas, atingindo
uma maturidade de acordo com etapas de desenvolvimento.

•

•

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
O reconhecimento da Educação Infantil como
direito social das crianças e dever do Estado.
Afirmado na Constituição Federal de 1988, envolveu diferentes setores da sociedade, como
os movimentos das mulheres, trabalhadores,
educadores O debate gira em torno de como
orientar o trabalho e como assegurar práticas
pedagógicas para crianças de 0 a 5 anos que
garantam a continuidade na aprendizagem e
no desenvolvimento deste público sem antecipar conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental.

•

Para orientar essa prática, o Ministério da
Educação (MEC) lançou a resolução nº 5, de
17 de dezembro de 2009, que fixa as diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil estabelecem princípios éticos, políticos
e estéticos que devem guiar as propostas pedagógicas deste ciclo. Estas propostas visam
garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagem, assim como o direito
à proteção, à saúde, à confiança, ao respeito,
à dignidade, à brincadeira, à convivência e à
interação com outras crianças com igualdade.

•

•
•

cobrir e conhecer, progressivamente seu
próprio corpo e valorizando hábitos e cuidados com a própria saúde e bem-estar;
Estabelecer vínculos afetivos e de troca
com adultos e crianças, fortalecendo e
ampliando gradativamente possibilidades
de comunicação e interação social;
Estabelecer e ampliar cada vez mais as
relações sociais, aprendendo a articular
seus interesses e pontos de vista com os
demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;
Observar e explorar o ambiente com curiosidade, percebendo-se como integrante, e
agente transformador do meio ambiente e
valorizando atitudes que contribuam para
a sua conservação;
Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
Utilizar as diferentes linguagens (corporal,
musical, plástica, oral e escrita) ajustadas
a diferentes intenções e situações de comunicação, de forma compreender e ser
compreendido;
Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse,
respeito e participação frente a elas valorizando a diversidade (RCNEI, 1998,
p.63).

Tais objetivos norteiam todo o trabalho da
Educação Infantil e, mais uma vez pode-se
enfatizar o grande valor da Psicomotricidade
na brincadeira das crianças nesta faixa etária
já que ela estimula grande parte dos tópicos
acima evidenciados. Na Educação Infantil a
aprendizagem se dá através das brincadeiras
e é nessas brincadeiras que o Educador deve
O Referencial Curricular Nacional para a Edu- se desdobrar e tornar presentes todos os estícação Infantil (1998) tem por objetivo desenvol- mulos necessários para o desenvolvimento de
ver as seguintes capacidades dos educandos: seu aluno.
• Desenvolver uma imagem positiva de si,
atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações. Des805
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trabalhar com representações e atribuir significados à realidade. Nesta fase, apesar do surgimento da linguagem surge o egocentrismo.
Embora tenham ocorrido modificações imporImpossível falar sobre a Psicomotricidade na
tantes, a criança não concebe uma realidade
Educação Infantil e não conhecermos a fase de
da qual não faça parte, devido à ausência de
desenvolvimento das crianças que fazem par- esquemas conceituais e da lógica.
te deste grupo. Este estudo deve ser o norte
de todo planejamento do Educador. Conhecer
Já na 3ª etapa de desenvolvimento, o das
as necessidades e os processos de aquisição Operações Concretas, (7 a 11, 12 anos):
dos conhecimentos para que que se realizem
a criança adquire a capacidade de estabeleos estímulos de forma pontual e eficaz para cer relações e coordenar pontos de vista difebenefício do aluno.
rentes. A criança começa a realizar operações
mentais e não mais apenas através de ações
A 1ª etapa de desenvolvimento segundo Pia- físicas. Apesar da criança conseguir raciocinar
de forma coerente, nesta fase há objetos ou
get é a Sensório Motora (0 a 2 anos):
situações passíveis de serem manipuladas ou
Segundo La Taille (2003 p.43):
imaginadas de forma concreta. conforme La
A passagem do caos ao cosmo” para traduzir o que Taille (1992).

AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO
DE JEAN PIAGET

o estudo sobre a construção do real descreve e explica.
A criança nasce em um universo, para ela caótico, habitado por objetos que desapareceriam uma vez fora do
campo de sua percepção, com tempo e espaço subjetivamente sentidos, tudo reduzido ao poder das ações.
As funções mentais se limitam ao exercício dos aparelhos reflexos inatos assim sendo, o universo que circunda a criança é conquistado mediante a percepção
e os movimentos. Com o tempo e progressivamente a
criança vai aperfeiçoando tais movimentos reflexos e
adquirindo habilidades ( LA TAILLE, 2003.p. 43).

Na 4 ª fase do desenvolvimento Operações
Formais (12 anos):

a criança amplia as capacidades conquistadas nas fases anteriores, já consegue raciocinar sobre hipóteses na medida em que é capaz de formar esquemas conceituais abstratos
e através deles executar operações mentais
dentro de princípios da lógica formal. A criança
adquire a capacidade de criticar os sistemas
A 2ª etapa de desenvolvimento é a Pré- Ope- sociais e propor novos códigos de conduta,
ratória (2 a 7 anos):
discute valores morais e constrói os seus próprios, adquirindo, portanto, autonomia de penPara Piaget, o que marca a passagem do samento, conforme La Taille (1992).
período é o aparecimento da função simbólica, ou seja, é quando a criança desenvolve a
Tendo em vista este embasamento teórico,
linguagem. Nesta concepção a inteligência é este é um recurso primordial para o conhecianterior ao aparecimento da linguagem e, por mento da faixa etária e da atuação do profisisso não se pode atribuir à linguagem a origem sional envolvido com as crianças. Conhecer
da lógica, que constitui o núcleo do pensamen- sua forma de ver o mundo, como constroem
to racional, visão piagetiana, a linguagem é seu universo de pensamentos, suas conquisconsiderada como uma condição necessária, tas, cria-se uma possibilidade ao professor elamas não suficiente ao desenvolvimento, pois borar suas aulas e os objetivos que necessito
existe um trabalho de reorganização da ação atingir. Quais os tipos de exercícios individuais
cognitiva que não é dado pela linguagem, con- e coletivos, quais as limitações cognitivas e soforme alerta La Taille (1992).
ciais, portanto nota-se que o Educador deve
estar sempre atento com o aprofundamento
O surgimento da linguagem acarreta modi- de seus estudos. A presente pesquisa, princificações importantes em aspectos cognitivos, palmente foca nas duas primeiras etapas que
afetivos e sociais da criança, uma vez que pos- ocorrem na Educação Infantil: Sensório Motora
sibilita interações e fornece a capacidade de e Pré Operatória.
806

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

A PSICOMOTRICIDADE COMO
INSTRUMENTO DE AÇÃO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Para Almeida (2000), o trabalho psicomotor
para a Educação Infantil deve prever a formação de base indispensável em seu desenvolvimento motor, afetivo, psicológico, dando oportunidade para que, por meio das brincadeiras,
atividades físicas, se conscientizem sobre o
seu corpo. Através destas atividades a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como
meio de ajustamento do comportamento psicomotor.
Para o autor (2000), na prática, como estudamos em tópicos anteriores, observa-se que as
crianças aprendem de modo mais satisfatório
através dos jogos psicomotores e as brincadeiras. O contexto lúdico nesta faixa etária é fundamental para a socialização do ser humano e
seu desenvolvimento afetivo e cognitivo.O professor deve ter em mente o papel de sua atuação na vida de seus alunos e, além do mais,
a importância de se desenvolver tópicos essenciais do desenvolvimento psicomotor nesta
fase para aprendizagens futuras. Deve utilizar
a estratégia das atividades psicomotoras em
seu planejamento com compromisso e responsabilidade sempre com aprofundamento dos
estudos referente ao tema, se apropriando do
conhecimento das fases e de suas habilidades
e capacidades de sua clientela.
Em toda atividade, em qualquer nível incluindo a Educação Infantil, não basta apenas desenvolver. Deve-se saber como é o que se
deseja desenvolver com determinado tipo de
atividade. O professor precisa perceber que o
conhecimento na perspectiva de o movimento
consentido é aquele gerado a partir dos alunos
e com os alunos, não aquele conhecimento sobre e para os alunos. Sempre basear a prática
pedagógica aos estudos e ao respeito às fases
de desenvolvimento e aos processos motores
dos alunos (ALMEIDA, 2000).
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 (ALMEIDA, 2000).

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).
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.
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, localizando-se no tempo e no espaço. É
necessário que toda criança passe por todas
as etapas em seu desenvolvimento. Segundo
Gallahue (2005 p. 212), o desenvolvimento
motor é dividido em quatro fases:
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• Fase Motora Reflexa, que são os primeiros movimentos que o feto faz, é involuntária que formam a base para o desenvolvimento motor.
•

Fase Movimentos Rudimentares, são os
primeiros movimentos voluntários realizados pela criança do nascimento até por
volta dos 2 anos de idade, são movimentos necessários para sua sobrevivência.

mecânica na maioria das habilidades fundamentais. Alguns indivíduos não conseguem alcançar este estágio e permanecem no estágio elementar pela sua vida
toda.
• Fase de Movimentos Especializados. Nesta fase o indivíduo tem a capacidade de
realizar atividades motoras mais complexas em sua vida ou em atividades esportivas ou recreativas (GALLAHUE 2005, p.
226-227).

• Fase Movimentos Fundamentais, são movimentos consequentes dos movimentos
Assim, para o autor (2005), ao planejar suas
rudimentares, é a fase que a criança ex- aulas, o educador deve estar atento e ter em
plora, descobre e experimenta as capaci- mente os objetivos, ou seja, quais habilidades
dades motoras de seus corpos.
que serão desenvolvidas na criança e avaliadas pelo professor.Habilidade pode ser entenAinda segundo GALLAHUE, (2005, p. 226 e dida como ato ou tarefa, onde quase todo ato
227) os movimentos fundamentais são dividi- motor ou movimento, pode ser considerado
dos em três estágios: O inicial, o Estágio Ele- uma habilidade. São movimentos que devem
mentar e o Estágio Maduro.
ser aprendidos a fim de serem executados corretamente, como por exemplo, atirar, tocar pia• O Estágio Inicial é a fase de movimentos no ou jogar uma bola.
fundamentais que representa as primeiras tentativas da criança orientada para o
Para a Educação Física escolar, habilidades
objetivo de desempenhar uma habilidade motoras ou habilidades motoras básicas ocupa
fundamental. Os movimentos da maioria definitivamente um lugar em qualquer currículo,
das crianças da idade de 2 anos estão no principalmente na Educação Infantil.Segundo
início, com algumas exceções de crianças Richers (1984, p.48)
que podem estar além deste nível.
Quando se dá atenção aos tipos de comportamen• O Estágio Elementar envolve maior conto
que se deseja como resultado de uma situação de
trole e melhor coordenação rítmica dos
aprendizagem, então os objetivos podem ser definidos
movimentos fundamentais. Aprimora-se com mais prioridade para aquela aprendizagem, então
a sincronização dos elementos temporais a meta da Educação é a educação do indivíduo como
e espaciais dos movimentos, mas os pa- um todo. Então uma aprendizagem dos domínios do
drões de movimento neste estágio são comportamento pode servir como base para garantir
ainda geralmente restritos ou exagerados, que o processo educacional envolve o indivíduo inteiro
embora mais coordenados. Muitas crian- (RICHERS 1984, p. 48).
ças e até adultos não vão além do estágio
elementar.
Ainda segundo os pensamentos de Magill Ri• O Estágio Maduro, na fase de movimentos fundamentais é caracterizado por de- chers (1984, p.49), “quando se aprende as hasempenhos mecanicamente eficientes, bilidades motoras, o aprendiz tem que procescoordenados e controlados. Geralmente sar informações” Por isso o desenvolvimento
as crianças têm potencialidades de de- das habilidades motoras não ocorre de forma
senvolver-se para o Estádio Maduro qua- isolada e sim integradas com vários outros asse com 5 ou 6 anos de idade. Este está- pectos da formação do indivíduo.
gio é quando a criança tem maior controle
de execução, coordenação e eficiência
808

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

Segundo Gallahue, 2008, p.34:

obter ou manter o equilíbrio contra a força da
gravidade. O equilíbrio pode ser dinâmico ou
Habilidades manipulativas abrangem movimentos estático.
grossos e finos. Manipulação motora grossa refere-se
aos movimentos que envolvem dar força a objetos ou
receber força dos objetos. Arremessar, chutar, agarrar,
rebater são consideradas habilidades motoras grossas.
As habilidades manipulativas do esporte são uma elaboração com um aprofundado refinado destas habilidades básicas (GALLAHUE, 2008, p .34)

O autor (2008) divide as Habilidades Manipulativas em:
Arremessar e lançar: São habilidades encontradas em várias brincadeiras como: queimada, boliche, alerta, em alguns esportes como
p Handebol, basquete, lançamento de objetos,
etc.
Chutar: É a habilidade exclusiva dos pés. O
chute pode ser executado de várias formas
como peito de pé, bico, calcanhar e chapa.
Rebater: É uma habilidade de tocar ou bater
uma bola, peteca ou outro material sem segurá-lo, como acontece no jogo de peteca, tênis
de campo, de mesa, taco.
Receber: É uma habilidade motora bastante
comum em esportes coletivos e jogos, treinamento de certos esportes.
Habilidades
2008):

Locomotoras

(GALLAHUE,

São aquelas nas quais o corpo é transportado em uma direção vertical e horizontal de
um ponto a outro. Atividades como: andar, correr, saltar, saltitar são consideradas movimentos locomotores fundamentais. Quando essas
habilidades se tornam elaboradas e mais profundamente refinadas, podem ser aplicadas a
esporte específicos:
Correr: É uma habilidade comum em muitas
atividades como jogos e brincadeiras e esportes.
Saltar: É uma habilidade comum em brincadeiras como: pular corda, pula sela, amarelinhas, mais especificamente em atividades esportivas de atletismo.
Equilibrar: É uma habilidade importante até
mesmo para a tarefa de andar e em esportes.
Constituem a base para outras habilidades motoras e manipulativas porque todo o movimento
envolve um elemento de equilíbrio. Há tarefas
de equilíbrio dinâmico nas quais i objetivo de

Flexionar: Está relacionado à capacidade de
realizar os movimentos articulares na maior amplitude possível sem que ocorram danos às articulações. Ela é específica para cada exercício.
Habilidades motoras
(GALLAHUE, 2008):

de

Estabilização

Estabilização são movimentos corporais relacionadas ao domínio do corpo e ao equilíbrio:
Rolar:
O rolar pode acontecer para frente, para trás,
para a direita, para a esquerda, é também conhecido como a cambalhota.
Coordenação Motora Fina:
Diz respeito à destreza manual, onde os movimentos são mais específicos e envolvem pequenos grupos musculares. Os movimentos se caracterizam através da preensão (mãos e dedos)
imposta pelo sujeito em contato com o objeto
ou instrumento.
Esquema Corporal:
Através desta habilidade motora, ocorrem sensações que a criança estabelece entre o seu
próprio corpo, associadas à informações do
mundo exterior, tornando-se ponto de partida de
diferentes pontos de ação.
Estruturação Espacial:
Adquirida através de uma construção mental
em que o indivíduo opera através de seus movimentos com relação aos objetos à sua volta
em estreita vinculação ao meio no qual está inserido.
Orientação Temporal:
Está ligada ao esquema corporal. A criança
desenvolve estruturação espacial a partir da percepção que a mesma desenvolve em relação
ao espaço em que se encontra.
Lateralidade:
A Lateralidade ocorre quando se verifica o domínio de um lado do corpo sobre o outro, portanto a esfera motora da parte esquerda ou da
direita tem ascendência à outra. Este fato em
três níveis: mão, olho e pé.
Manipulação Motora Fina:
Refere-se às atividades de segurar objetos,
que enfatizam o controle motor, a precisão e
exatidão do movimento. Amarrar os sapatos,
colorir, cortar com tesoura são exemplos de habilidades motoras fundamentais manipulativas
finas (GALLAHUE, 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tomando consciência de que o educador é um grande mediador e transmissor de conhecimentos, o professor da educação Infantil deve se apropriar do instrumento psicomotor aplicando
de forma contextualizada e significativa as práticas psicomotoras, sendo uma das peças principais desta engrenagem da educação.
O docente deve respeitar o interesse do aluno e trabalhar a partir de atividades espontâneas,
ouvindo dúvidas, inseguranças e formulando desafios à capacidade de adaptação das crianças.
Durante o processo de construção, deve haver uma relação de respeito mútuo, de afeto e confiança para favorecer o desenvolvimento da autonomia da criança. Cabe ao professor elaborar
atividades coerentes, compatíveis com a faixa etária, transmitindo confiança e segurança. Que
estas atividades proporcionam oportunidades para que as mesmas interagem de uma forma
coerente ao meio social.
A Psicomotricidade surge como uma aliada da atuação pedagógica do professor na Educação Infantil, considerado fonte de possibilidades de ampliação do conhecimento não somente
corporal, mas sim integral.
A criança tem como direito se movimentar, experimentar e viver novos movimentos, pois é assim que a criança começa a absorver maior conhecimento das suas possibilidades corporais,
sociais, e intelectuais durante toda a infância. O movimento é a essência da criança na fase da
Educação Infantil.

810

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Paulo Nunes. Educação Lúdica: Técnicas e Jogos Pedagógicos, 11. ed. São Paulo:
Edições Loyola, 2000.
BRASIL, Ministério da Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação Infantil. Brasília, MEC/SEB, 2010.
FONSECA, Vitor da Silva. Psicomotricidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1985.
GALLAHUE, David. L.; OZMUN, John. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês,
crianças, adolescentes e adultos. 3. ed. São Paulo: Forte, 2005.
LA TAILLE., Y. Prefácio. In, PIAGET, J. A construção do real na criança. 3.ed. São Paulo: Ática,
2003.
LA TAILLE; OLIVEIRA, M.K: Piaget, Vygotsky,Wallon: Teorias Psicogenéticas em Discussão.13.
ed. São Paulo: Summus, 1992.
LE BOULCH, Jean. Educação Psicomotora: Psicocinética na Idade Escolar. Trad. Jeni Wolff. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1987.
RICHERS, Magill.Aprendizagens e Controle Motor: conceitos e aplicações. 8ª ed.
Phorte, 1984.

São Paulo:

811

Revista Revista
Educar FCE
- 29 ªFCE
Edição
Educar
- 29- Abril/2020
ª Edição - Abril/2020

LAÍS CRISTINA DE SOUZA
SANTOS

Professora de Educação Básica. Pós Graduação com
Especialização e Extensão em: Administração Escolar,
Ludicidade e Psicomotricidade, Educação Especial, Gestão
Ambiental e Cidadania pela Faculdade Campos Elíseos - FCE.

812

ª Edição
- Abril/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 29 -ª 29
Edição
- Abril/2020

A IMPORTÂNCIA DA DANÇA PARA
O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E
MOTOR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
RESUMO: Expressões culturais fazem parte do desenvolvimento da humanidade e a dança tornou-se ao longo dos séculos uma das formas mais presentes de desenvolver habilidades físicas e expressar sentimentos. Na escola essa realidade tem sido repensada como forma de
autoconhecimento, valorização corporal, comunicação e expressividade, em vista de compreender as contribuições de uma linguagem que busca superar preconceitos e legitimar o lugar
de um saber muito importante no processo de criação nas mais diferentes áreas do conhecimento. Neste sentido, a partir das orientações da nova Base Nacional Comum Curricular –
BNCC, entender como o desenvolvimento do corpo, da emoção e da linguagem por meio da
dança torna a aprendizagem mais significativa é o objetivo do presente estudo.

Palavras-chave: Dança; Aprendizagem significativa; Desenvolvimento Cognitivo; Desenvolvimento Motor; Consciência Corporal - BNCC.
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INTRODUÇÃO

D

ançar é uma das maneiras mais divertidas e dinâmicas para aprender, na prática, todo o
potencial de expressão do corpo humano. A Dança é um componente curricular, capaz
de oferecer aos alunos desenvolvimento motor e cognitivo de forma lúdica.
Pode-se dizer, que a dança não se resume apenas à aquisição de habilidades físicas, e sim,
no desenvolvimento integral do educando, das potencialidades humanas e sua relação com o
mundo.
Este documento apresenta a história da dança, a apropriação da dança enquanto ferramenta
pedagógica e como torná-la uma realidade no processo ensino aprendizagem a partir Base Nacional Comum Curricular – BNCC.
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A DANÇA: CORPO, EXPRESSÃO E
MOVIMENTO

Quando o homem sai do seu estado primitivo, estado selvagem, e passa a outro padrão de vida que é o de viver em sociedade, surge a organização do trabalho para
a sobrevivência comum, e esse trabalho é a
caça, a trituração de raízes, sementes, folhas,
etc. Muitos desses trabalhos eram efetuados
e regulados por marcações rítmicas, como
pancadas e gritos (TAVARES, 2005, p.93).

A história da dança se inicia com a história
da própria humanidade, pois por meio dela o
homem pode construir a sua corporeidade e
expressar as suas emoções e necessidades.
Estudos realizados por Oliveira (2001, p. 14)
afirmam que uma das atividades físicas mais
significativas para o homem antigo foi a danDe expressões que marcavam as relações do
ça. Utilizada como forma de exibir suas qualidades físicas e de expressar os seus senti- homem primitivo com um mundo onde a vida,
mentos, era praticada por todos os povos, a morte, a saúde, a crença, a fertilidade, o tradesde o paleolítico superior (60.000 a.C.). balho, a guerra e a paz, ou seja, a própria vida
era cultuada, ao longo dos séculos a dança
As primeiras danças do homem foram imita- alcançou um status não somente artístico, mas
tivas, onde os dançarinos simulavam os acon- histórico, sendo reverenciada como expressão
tecimentos que desejavam que se tornassem cultural presente nos costumes dos mais direalidade, pois acreditavam que forças desco- versos povos. Como bem afirma Diniz (2008):
Através de Platão, Sócrates um dos grannhecidas estariam impedindo sua realização
(SOARES, 1992, p.82). Trata-se, portanto, de des filósofos gregos, considerou a Dança
uma realidade legitimada tanto por práticas como a atividade que formava o cidadão por
lúdicas quanto ritualísticas que manifestaram completo. A Dança daria proporções corretas
a existência nas suas mais variadas formas. ao corpo, seria fonte de boa saúde, além de
ser ótima maneira de reflexão estética e filoDesde o nascimento toda ação humana sófica, o que a faz ganhar espaço na eduenvolve uma atividade corporal e tanto o au- cação grega. O homem grego não separava
toconhecimento quanto o conhecimento do o corpo do espírito e acreditava que o equimundo possibilitam ao homem construir um líbrio entre ambos que lhe trazia o conherepertório cultural que se tornou ao longo cimento e a sabedoria (DINIZ, 2008, p. 5).
dos séculos um importante arcabouço de potencialidades motoras, cognitivas e afetivas.
Existem indícios de que o homem dança
desde os tempos mais remotos. Todos os
povos, em todas as épocas e lugares dançaram. Dançaram para expressar revolta ou
amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar
força ou arrependimento, rezar, conquistar,
distrair, enfim, viver! (TAVARES, 2005, p.93).
A linguagem gestual que hoje reconhecemos impressa nos mais variados ritmos, era
entendida como um código e continha expressões que tornaram possível ao homem
não somente movimentar-se, mas estabelecer relações e imprimir identidade perante as
mais diferentes formas de viver em sociedade:

A partir do século VII a. C muitas representações do sagrado e manifestações guerreiras marcaram o desenvolvimento dos gestos,
tornando a dança uma realidade celebrativa que encontrou no mundo Greco-romano
múltiplas referências. Assim como a poesia,
a escultura e a filosofia, a dança se tornaria uma realidade com a qual os povos poderiam expressar-se física e artisticamente.
Até mesmo a arqueologia, segundo os estudos desenvolvidos por Faro (1986, p.13)
tornam possível validar ser ela um instrumento composto por conhecimentos históricos e técnicos que permitem ao homem
representar diversos aspectos da vida:
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É dança o que de bom se fez no passado, o
que de bom se faz agora e o que de bom se
fará no futuro, e será dança aquilo que contribuir efetivamente, aquilo que se somar positivamente às experiências vividas por gerações
de artistas que dedicaram suas existências ao
plantio e cultivo de uma arte cujos frutos surgem agora, não apenas nos nossos palcos,
mas nas telas dos nossos cinemas e das nossas televisões, deixando de ser algo cultivado
por uma pequena elite para se transformar
num meio de entretenimento dos mais populares nas últimas décadas (FARO, 1986, p. 130).
Unido aos aspectos estéticos, a capacidade da
expressão corporal envolve a abordagem de fundamentos que possibilitam o desenvolvimento
técnico e influenciam as mais variadas habilidades de execução e de expressão. Neste sentido:
A diversidade cultural que caracteriza o
país tem na dança uma de suas expressões
mais significativas, constituindo um amplo leque de possibilidades de aprendizagem. Todas as culturas têm algum tipo de manifestação rítmica e/ou expressiva. No Brasil existe
uma riqueza muito grande dessas manifestações. Danças trazidas pelos africanos na colonização, danças relativas aos mais diversos
rituais, danças que os imigrantes trouxeram
em sua bagagem, danças que foram aprendidas com os vizinhos de fronteira, danças
que se veem pela televisão. As danças foram
e são criadas a todo tempo: inúmeras influências são incorporadas e as danças transformam-se, multiplicam-se (PCN, 1997, p.39).
Entendida como uma linguagem social, a
situação da dança é muito especial, pois é
ao mesmo tempo musical e plástica: musical porque seus elementos principais são o
ritmo e o movimento, e plástica porque está
inevitavelmente ligada à matéria. Sua interpretação depende das limitações do corpo humano, e sua beleza é a do próprio corpo em
movimento (HUIZINGA, 2000, p. 116-117).

A DANÇA NA ESCOLA: O LUGAR DAS
PRÁTICAS CORPORAIS
No que se refere ao lugar da dança na escola é preciso redescobrir quais os fundamentos
que embasam a sua importância e para tanto buscamos traçar um paralelo entre o que
foi apresentado nos parâmetros curriculares
nacionais publicados como referenciais à estrutura e funcionamento do ensino fundamental e o que se torna para nós hoje uma realidade ascendente a partir da publicação da
Base Nacional Comum Curricular – BNCC.
A preocupação com o modo como o ensino
da dança nas escolas é realizado tem se tornado objeto de análise de muitos pesquisadores. O conhecimento que os professores têm
dos conteúdos a serem ensinados a partir do
advento da nova Base Nacional Comum Curricular - BNCC, a forma como o Projeto Político
Pedagógico (PPP) das instituições tem legitimada a sua importância e, de modo mais singular, como essa aprendizagem incide sobre o
desenvolvimento motor e cognitivo das crianças ao longo do ensino fundamental se tornam grandes questões a serem aprofundadas.
A partir das contribuições dos Parâmetros
Curriculares Nacionais foi possível entender a
importância da dança como não só uma ferramenta de apoio a outras aprendizagens, mas
sim sendo ela própria um objeto de conhecimento. A forma como a dança é compreendida
e apresentada pelos documentos educacionais
possibilita a construção de uma mentalidade e
de práticas educacionais que potencializam a
organização de um ensino que apresenta objetivos claros e que consequentemente torna
possível não somente realizar experiências nas
quais o corpo se faça presente, como também
se torna expressão da autonomia e da responsabilidade que tanto se almeja junto aos estudantes. Neste sentido, aos destacarmos as
principais considerações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 51-52) no que se
refere ao ensino da dança na escola temos:
a)Dança na expressão e na comunicação humana
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• Reconhecimento dos diferentes tecidos
que constituem o corpo (pele, músculos e ossos) e suas funções (proteção, movimento e
estrutura).
• Observação e análise das características
corporais individuais: a forma, o volume e o
peso.
• Experimentação e pesquisa das diversas
formas de locomoção, deslocamento e orientação no espaço (caminhos, direções e planos).
• Experimentação na movimentação considerando as mudanças de velocidade, de tempo, de ritmo e o desenho do corpo no espaço.
• Observação e experimentação das relações entre peso corporal e equilíbrio.
• Reconhecimento dos apoios do corpo explorando-os nos planos (os próximos ao piso
até a posição de pé).
• Improvisação na dança, inventando, registrando e repetindo sequências de movimentos
criados.
• Seleção dos gestos e movimentos observados em dança, imitando, recriando, mantendo suas características individuais.
• Seleção e organização de movimentos
para a criação de pequenas coreografias.
• Reconhecimento e desenvolvimento da expressão em mudança (PCNS, 1998).

• Observação e reconhecimento dos movimentos dos corpos presentes no meio circundante, distinguindo as qualidades de movimento e as combinações das características
individuais (PCNS, 1998).
c)A DANÇA COMO PRODUTO CULTURAL E
APRECIAÇÃO ESTÉTICA

• Reconhecimento e distinção das diversas
modalidades de movimento e suas combinações como são apresentadas nos vários estilos
de dança.
• Identificação e reconhecimento da dança e
suas concepções estéticas nas diversas culturas considerando as criações regionais, nacionais e internacionais.
• Contextualização da produção em dança e
compreensão desta como manifestação autêntica, sintetizadora e representante de determinada cultura.
• Identificação dos produtores em dança
como agentes sociais em diferentes épocas e
culturas.
• Pesquisa e frequência às fontes de informação e comunicação presentes em sua localidade (livros, revistas, vídeos, filmes e outros
tipos de registro em dança).
• Pesquisa e frequência junto dos grupos de
b)A dança como manifestação coletiva
dança, manifestações culturais e espetáculos
em geral.
• Reconhecimento e identificação das qua• Elaboração de registros pessoais para sislidades individuais de movimento, observando tematização das experiências observadas e
os outros alunos, aceitando a natureza e o de- documentação consultada (PCNS, 1998).
sempenho motriz de cada um.
• Improvisação e criação de sequência de
No que se refere à concepção sobre o ensino
movimento com os outros alunos.
da Educação Física como área do conhecimen• Reconhecimento e exploração de espaço to que potencializa o ensino da dança, a partir
em duplas ou outros tipos de formação em gru- da Base Nacional Comum Curricular é possível
pos.
identificar os seguintes aspectos, apresentados
• Integração e comunicação com os outros como competências específicas desta área:
por meio dos gestos e dos movimentos.
• Criação de movimentos em duplas ou grupos opondo qualidades de movimentos (leve e
pesado, rápido e lento, direto e sinuoso, alto e
baixo).
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CONCEPÇÃO:
A Educação Física é o componente curricular
que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social,
entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nessa
concepção, o movimento humano está sempre
inserido no âmbito da cultura e não se limita a um
deslocamento espaço-temporal de um segmento
corporal ou de um corpo todo. Em princípio, todas
as práticas corporais podem ser objeto do trabalho
pedagógico em qualquer etapa e modalidade de
ensino. Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento devem ser atendidos, tais
como os elementos específicos das diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e os
contextos de atuação, sinalizando tendências de
organização dos conhecimentos (BNCC, 2017).

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
CONFORME A BNCC (2017):
• Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a
organização da vida coletiva e individual.
• Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades
de aprendizagem das práticas corporais,
além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.
• Refletir, criticamente, sobre as relações
entre a realização das práticas corporais
e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.
• Identificar a multiplicidade de padrões de
desempenho, saúde, beleza e estética
corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir
posturas consumistas e preconceituosas.
• Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater
posicionamentos discriminatórios em relação
às práticas corporais e aos seus participantes.
• Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como
aos sujeitos que delas participam.
• Reconhecer
as
práticas
corporais
como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos.
• Usufruir das práticas corporais de forma
autônoma para potencializar o envolvimen-

to em contextos de lazer, ampliar as redes
de sociabilidade e a promoção da saúde.
• Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para
sua realização no contexto comunitário.
• Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho
coletivo e o protagonismo (BNCC, 2017).
Dentre as seis unidades temáticas a serem
abordadas ao longo do ensino fundamental, a
dança se destaca como uma das práticas corporais. Unida às brincadeiras e jogos, aos esportes, às ginásticas, às lutas e às práticas corporais de aventura, constituem campos de saberes
responsáveis pelo aprimoramento tanto motor
quanto cognitivo dos estudantes e apresentam
habilidades que buscam privilegiar oito dimensões do conhecimento, assim determinadas:
• Experimentação: vivência das práticas corporais.
• Uso e apropriação: realização da prática
corporal de forma autônoma.
• Fruição: apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas práticas corporais.
• Reflexão sobre a ação: conhecimento gerado na observação das próprias vivências
corporais e dos outros.
• Construção de valores: a partir das vivências e das discussões coletivas em torno
delas.
• Análise: entender as características e o
funcionamento das práticas corporais (saber
sobre).
• Compreensão: esclarecimento do processo
de inserção das práticas no contexto sociocultural.
• Protagonismo comunitário: as atitudes e
ações voltadas à democratização do acesso às práticas corporais (BNCC, 2017).
Ainda no que se refere ao ensino da dança ao longo do ensino fundamental é possível identificar dentro do Componente Curricular
da Educação Física a descrição de objetos de
conhecimento, de habilidades e de possibilidades para a organização curricular que evidencia o lugar da dança como uma prática corporal que necessita ser valorizada (BNCC, 2017).
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COMPONENTE
ANO
UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

ANO

UNIDADE TEMÁTICA

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Educação Física
1º e 2º anos
Danças
Danças do contexto comunitário e regional
(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes
danças do contexto comunitário e regional
(rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.

3º, 4º e 5º anos.

Danças

Danças do Brasil e do mundo
Danças de matriz indígena e africana
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HABILIDADES

(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir
danças populares do Brasil e do mundo e
danças de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e
significados dessas danças em suas culturas
de origem.
(EF35EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes
(ritmo, espaço, gestos) em danças populares
do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana.
(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias
para a execução de elementos constitutivos
das danças populares do Brasil e do mundo,
e das danças de matriz indígena e africana.
(EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no
contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las.

ANO
UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

ANO

6º e 7º anos.
Danças
Danças urbanas
(EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias
para aprender elementos constitutivos das
danças urbanas.
(EF67EF13) Diferenciar as danças urbanas
das demais manifestações da dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos
sociais.
8º e 9º anos.
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UNIDADE TEMÁTICA

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Danças

Danças de salão

(EF89EF12) Experimentar, fruir e recriar
danças de salão, valorizando a diversidade
cultural e respeitando a tradição dessas culturas.

HABILIDADES

(EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias
para se apropriar dos elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças de salão.
(EF89EF14) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e demais
práticas corporais e propor alternativas para
sua superação.
(EF89EF15) Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das danças de salão, bem como suas transformações
históricas e os grupos de origem.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Experiências de aprendizagem. Disponível em:
http:<//download.basenacionalcomum.mec.gov.br>.
A unidade temática “danças” é apresentada ao longo do ensino fundamental como uma
realidade significativa, na qual os alunos possam conhecer os desdobramentos de uma aprendizagem que parte das experiências mais próximas, como é o caso das danças típicas comunitárias e regionais, e segue para técnicas mais elaboradas, como as que se fazem presentes
nas danças urbanas e de salão (BNCC, 2017).
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POR UMA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
No que tange ao conceito de aprendizagem
significativa desenvolvido por Ausubel (1982,
p. 36):
A Aprendizagem Significativa é o processo
pelo qual um novo conhecimento se relaciona
de maneira não arbitrária e não literal à estrutura cognitiva do estudante, de modo que
o conhecimento prévio do educando interage, de forma significativa,com o novo conhecimento que lhe é apresentado, provocando
mudanças em sua estrutura cognitiva (AUSUBEL, 1982, p. 36).

texto comunitário e regional são aquelas que
os alunos reconhecem, praticam e observam
outros praticando no ambiente social que
frequentam. Recriar danças é um processo
complexo, que demanda uma série de outras
aprendizagens. Nesse grupo etário, espera-se, por exemplo, que o aluno utilize diferentes gestos para marcar o ritmo, como palmas,
sapateados, percussão corporal ou em latas,
baldes ou bastões contra o chão, utilizando
seu repertório corporal para o improviso e a
criação. O reconhecimento e respeito às diferenças de desempenho evidenciadas nas experimentações possibilita a aprendizagem de
importantes aspectos relacionados ao movimento: 1. Habilidades motoras: são todos os
movimentos que aprendemos, são incorporados e podem ser utilizados em tarefas cada
vez mais específicas, que, nas danças, estão
presentes em um de seus elementos constitutivos: os gestos; 2. Capacidades físicas: são
características que nossos movimentos apresentam e que podem ser aprimoradas, como
o equilíbrio, a flexibilidade e a coordenação
motora. São muito importantes para a aptidão física e para a saúde, e evidenciam as diferenças de desempenho corporal durante as
práticas (BNCC, 2017).

Familiarizados com a aprendizagem, os alunos conseguem estabelecer vínculos com os
conhecimentos e percebem o quanto experimentar novas realidades lhes potencializa
as habilidades tanto motoras quanto cognitivas. Para tanto, de acordo com as experiências de aprendizagem indicadas a partir dos
objetos de conhecimento e das habilidades a
serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental, é possível identificar os princípios
norteadores que consideram, em especial, o
repertório que os alunos apresentam. Neste
●Identificar significa que os alunos devem
sentido, a consciência corporal e a relação do
corpo com o espaço se tornam fundamentais constatar, por meio da vivência e observação,
para que a aprendizagem aconteça (AUSU- quais são os elementos constitutivos das danças: 1. Ritmo: é uma qualidade presente nas
BEL, 1982, p.36).
danças, em outras práticas corporais, como
pular corda, e em diferentes situações do dia
ANO: 1º e 2º anos.
a dia. Na dança, o ritmo é um movimento que
●Experimentar diferentes danças do con- ocorre com uma recorrência regular; 2. Espatexto comunitário e regional significa se ço: todo movimento que realizamos ocorre
apropriar de aprendizagens que só podem ser em um ambiente físico ou espaço em uma
acessadas pela experiência corporal, ou seja, relação de interação, adaptação e transfordevem ser efetivamente vivenciadas. O fruir mação. Ao dançar, os alunos movimentam-se
se relaciona às aprendizagens que permi- pelos espaços, interagindo com os ambientes
tem ao aluno desfrutar da realização de uma e com os colegas, conhecendo a si próprios
determinada prática corporal ou apreciá-la e reconhecendo o outro; 3. Gestos: o estuquando realizada por outros. Danças do con- do dos gestos nas danças possibilita a análise
822

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

tanto de elementos técnicos, ao se identificar
o movimento do corpo ou parte dele, como
um giro ou um sobrepasso, como o movimento aliado a um significado, que constitui
a expressão daquilo que é observado nos movimentos de quem dança. A aprendizagem
sobre as diferentes manifestações das danças
do contexto comunitário e regional, como as
danças de roda, danças de rua, danças clássicas, danças folclóricas, danças de salão, entre
outras, possibilita que os alunos reconheçam
que essas práticas foram transmitidas de geração em geração e sofreram transformações
e adaptações de acordo com as características do ambiente físico e social até chegar a
eles. Essa percepção gera um sentido de continuidade, respeito e valorização às manifestações de diferentes culturas (BNCC, 2017).
ANO: 3º, 4º e 5º anos:
Experimentar danças populares do Brasil e
do mundo e danças de matriz indígena e africana significa se apropriar de aprendizagens
que só podem ser acessadas pela experiência corporal, ou seja, devem ser efetivamente
vivenciadas. Recriar é um processo complexo, que demanda uma série de outras aprendizagens e que, nesse grupo etário, pode se
desenvolver, por exemplo, solicitando aos
alunos que utilizem as aprendizagens prévias
sobre gestos, ritmos e espaços para movimentar-se nas danças populares do Brasil e
do mundo e danças de matriz indígena e africana. O fruir se relaciona às aprendizagens
que permitem ao aluno desfrutar da realização de uma determinada prática corporal ou
apreciá-la quando realizada por outros. Ao
identificar as origens das danças populares
do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana, os alunos devem reconhecer que essas práticas foram transmitidas de
geração em geração e sofreram transformações e adaptações de acordo com as características do ambiente físico e social até chegar

a eles. Essa percepção gera um sentido de
continuidade, preservação e valorização dos
significados das danças para as culturas nas
quais se originaram (BNCC, 2017).
Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes significa que os
alunos devem perceber como se manifestam
os elementos de (1) ritmo, que é um movimento que ocorre com uma recorrência regular;
(2) espaço, que se refere ao ambiente físico
no qual nos movimentamos em uma relação
de interação, adaptação e transformação; (3)
gesto, que é o movimento aliado a um significado, que constitui a expressão daquilo que é
observado nos movimentos de quem dança. A
identificação desses elementos constitutivos
possibilita aos alunos compará-los, observando quais são comuns e quais são diferentes
nas danças populares do Brasil e do mundo e
danças de matriz indígena e africana. Formular e utilizar estratégias refere-se ao conhecimento originado pela observação e análise
das próprias experiências corporais e daquelas realizadas por outros. Trata-se de um ato
intencional, orientado a formular e empregar
estratégias de observação e análise para: (a)
resolver desafios peculiares à prática realizada; (b) apreender novas modalidades; (c) adequar as práticas aos interesses e às possibilidades próprios e aos das pessoas com quem
compartilha a sua realização de forma segura.
Executar os elementos constitutivos pressupõe conhecimentos sobre (1) ritmo, que é um
movimento que ocorre com uma recorrência
regular; (2) espaço, que refere-se ao ambiente
físico no qual nos movimentamos em uma relação de interação, adaptação e transformação; (3) gesto, que é o movimento aliado a um
significado, que constitui a expressão daquilo
que é observado nos movimentos de quem
dança. Os alunos devem perceber como esses elementos se manifestam nas danças
populares do Brasil e do mundo e danças de
matriz indígena e africana. Identificar situa823
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ções de injustiça e preconceito significa que
os alunos devem reconhecer que as danças
e outras práticas corporais, como os esportes, os jogos e brincadeiras ou as ginásticas
são praticadas de forma diferente de acordo
com a sua origem e o ambiente social em que
se manifestam, e que o contato com práticas
de uma cultura muito diferente pode gerar
situações de não aceitação e intolerância. As
aprendizagens sobre as origens das práticas
corporais e o seu significado para aqueles que
as praticam constituem elementos importantes para se discutir e debater soluções para a
superação de injustiça e preconceitos expressos nessas manifestações (BNCC, 2017).
ANO: 6º e 7º anos:
●Planejar e utilizar estratégias refere-se ao
conhecimento originado pela observação e
análise das próprias experiências corporais
e daquelas realizadas por outros. Trata-se de
um ato intencional, orientado a formular e
empregar estratégias de observação e análise
para: (a) resolver desafios peculiares à prática realizada; (b) apreender novas modalidades; (c) adequar as práticas aos interesses e
às possibilidades próprios e aos das pessoas
com quem se compartilha a sua realização.
Os elementos constitutivos das danças são:
(1) ritmo, que é um movimento que ocorre com uma recorrência regular; (2) espaço,
que refere-se ao ambiente físico no qual nos
movimentamos em uma relação de interação, adaptação e transformação; e (3) gesto,
que é o movimento aliado a um significado,
que constitui a expressão daquilo que é observado nos movimentos de quem dança.
Danças urbanas são modalidades de danças
que surgiram em guetos e centros urbanos,
em geral praticadas em espaços públicos, fora
de ambientes formais. Diferenciar as danças
urbanas das demais manifestações da dança
significa que os alunos devem vivenciar os diferentes tipos de danças e as danças urbanas,

identificando seus elementos constitutivos
e características presentes nessas modalidades, para, então, poder compará-las. As danças urbanas são modalidades de danças que
surgiram em guetos e centros urbanos, em
geral praticadas em espaços públicos, fora
de ambientes formais. Valorizar e respeitar
sentidos e significados atribuídos a eles por
diferentes grupos sociais significa compreender que as danças urbanas foram criadas em
locais onde viviam pessoas de grupos minoritários e que, com o passar do tempo, foram
criadas diversas modalidades de danças urbanas praticadas por diferentes grupos sociais
(BNCC, 2017).
ANO: 8º e 9º anos:
●Experimentar significa se apropriar de
aprendizagens que só podem ser acessadas
pela experiência corporal, ou seja, devem ser
efetivamente vivenciadas. O fruir se relaciona às aprendizagens que permitem ao aluno
desfrutar da realização de uma determinada
prática corporal ou apreciá-la quando realizada por outros. Danças de salão são aquelas
executadas por um par de dançarinos. Valorizar a diversidade cultural, na habilidade, significa que os alunos podem aprender, por meio
das danças, sobre diversos tipos de culturas
que existem. Respeitar as tradições dessas
culturas significa reconhecer que as danças
surgiram e se manifestam de formas diferentes, assumindo significados de acordo com o
ambiente social no qual são praticadas, como,
por exemplo, em celebrações, apresentações
ou atos religiosos (BNCC, 2017).
●Planejar e utilizar estratégias refere-se ao
conhecimento originado pela observação e
análise das próprias experiências corporais
e daquelas realizadas por outros. Trata-se de
um ato intencional, orientado a formular e
empregar estratégias de observação e análise
para: (a) resolver desafios peculiares à práti824
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ca realizada; (b) apreender novas modalidades; (c) adequar as práticas aos interesses e
às possibilidades próprios e aos das pessoas
com quem se compartilha a sua realização.
Apropriar-se dos elementos constitutivos das
danças de salão, que são aquelas executadas
por um par de dançarinos, significa estarem
aptos a compreender e executar o ritmo, que
é um movimento que ocorre com uma recorrência regular, utilizar-se do espaço, que
refere-se ao ambiente físico no qual nos movimentamos em uma relação de interação,
adaptação e transformação, e quais gestos,
que são os movimentos aliados a um significado, constituem a expressão daquilo que é
observado nos movimentos dos praticantes
da dança (BNCC, 2017).

minadas épocas e culturas e sofreram adaptações e transformações de acordo com os
locais de prática (BNCC, 2017).
As múltiplas experiências a serem realizadas
ao longo do ensino fundamental favorecem
a construção de um olhar progressivo tanto
sobre o ensino quanto sobre a aprendizagem.
Nelas os alunos encontram a oportunidade
de compreender as práticas corporais a partir
de processos de criação autorais que mesmo
orientados por técnicas podem se tornar um
meio de participar de práticas socioculturais
que fortalecem não somente os vínculos sociais e afetivos, mas também a identidade
com múltiplas linguagens (BNCC, 2017).

●Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e demais práticas
corporais significa levantar questões a respeito dos julgamentos que se fazem das danças de salão, brincadeiras e jogos, ginásticas,
lutas ou práticas de aventura sem conhecimento sobre o assunto, e que podem levar à
intolerância ou repúdio. Propor alternativas
para a sua superação refere-se a aprendizagens que possibilitam aos alunos construírem
argumentos para esse fim, como conhecer as
origens das práticas corporais e o seu significado para aqueles que as praticam (BNCC,
2017).
●Analisar as características das danças de
salão significa examinar mais detalhadamente
os seus ritmos ou tipos, como forró, gafieira, salsa, entre outros, os gestos, que são os
movimentos executados durante as danças,
as coreografias, que são os passos que compõem a dança, e as músicas, que são determinadas de acordo com o tipo de dança praticada. Analisar as transformações históricas e os
grupos de origem significa compreender que,
assim como as outras modalidades de danças,
as danças de salão tiveram origem em deter825
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história da dança se tornou ao longo dos séculos a história de uma experiência que foi assumida pelas culturas como um elemento intrínseco a construção de suas identidades. As diversas sociedades utilizaram a dança como forma de expressão e a escola encontra nela uma das
formas de tornar o homem cada vez mais consciente das suas potencialidades.
Ao se tornar um objeto de conhecimento, a dança alcança legitimidade no espaço escolar e a
sua importância tanto lúdica quanto cultural é valorizada, tornando-se uma linguagem que inspira sempre novas aprendizagens. Entendida também como uma ferramenta que articula as mais
variadas áreas do conhecimento, a dança torna presente a apreciação de práticas corporais, de
gestos e ritmos, o respeito às diferenças, bem como a própria análise das experiências culturais,
a apropriação de referenciais e a construção de repertórios que historicamente assumiram diferentes e importantes significados.
É a consciência do corpo que torna possível o reconhecimento da dança como objeto de estudo. Por meio das múltiplas expressões o aluno aprende modalidades, adapta suas referências e
consegue estabelecer vínculos com uma aprendizagem que se configura significativa à medida
que a sua participação lhe possibilita o alcance de novas experiências.
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EDUCAÇÃO E AS POLÍTICAS
PATRIMONIAIS NO BRASIL: IMPASSES
E REALIZAÇÕES

RESUMO: O trabalho faz um levantamento histórico sobre o desenvolvimento das questões
patrimoniais ligadas a legislação, memória, educação e da sua preservação. Dá ênfase a América Latina para estabelecer paralelos com o Brasil. A questão patrimonial é abordada por um
viés amplo e consideramos patrimônio inclusive as produções culturais de todas as camadas
sociais. Neste trabalho buscamos mostrar a importância da gestão de políticas públicas investir na educação patrimonial dentro das escolas, pois quando os educandos se apropriam do
conceito de patrimônio e entendem-se como atores da história as políticas de preservação
são mais bem sucedidas, como poderemos ver no caso de Quito que buscou atrelar o desenvolvimento local as questões patrimoniais e obteve êxito na preservação dos mesmos.

Palavras-chave: Patrimônio; Legislação; Memória; Preservação; Educação.
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HISTÓRICO: DO PATRIMÔNIO
PRIVADO AO PÚBLICO
A palavra patrimônio tem origem latina, patrimonium que para os antigos romanos referia-se a tudo que pertencia ao pai. No entanto, o
conceito de família para os romanos é diferente
do que para a nossa sociedade, pois para eles
família era tudo que estava sob domínio do senhor bens móveis e imóveis, inclusive os escravos. Como nem todos moradores do império
romano eram senhores a maioria não possuía
patrimônio, portanto, patrimônio nesta época tinha um valor aristocrático e privado, não havia
nem sequer conceito de patrimônio.
Note que em primeira instância patrimônio
tem apenas um valor material (objetivo), mas
podemos entender sobre patrimônio tudo aquilo que nos é legado mesmo que com valor
imaterial (subjetivo) como técnicas, ensinamentos, costumes, mitos, moral, enfim, todo o legado que diversos povos nos deixaram como os
indígenas, africanos, europeus e outras etnias
e que contribuíram para nossa santificação e
para nossa identidade.

Mas toda a evolução do mundo contemporâneo , sob pressão da história (...) caminha
na direção de um mundo acrescido de memórias coletivas, e a história estaria, muito
mais que antes e recentemente, sob a pressão dessas memórias coletivas. A história
dita nova que se esforça por criar uma história científica a partir da memória coletiva,
pode ser interpretada como” uma revolução
da memória [...] (LE GOFF, 2003, p. 467).

A colocação da “memória fora do tempo separa radicalmente a memória da história” (LE
GOFF, 2003, p.434). Ou seja o autor acredita
que a história é uma ciência que pressupõe
métodos e rigor ao passo que a memória é
um antídoto para o esquecimento, porém sem
base teórica.

Patrimônio não é apenas algo individual, mas
Para que o passado desempenhe sua função
coletivo. Mesmo que muitas pessoas não opinem ou julguem importante o patrimônio ele é social não podemos ignorar a sua manipulação
coletivo, pois faz parte da história de seu povo. feita pelas classes dominantes, portanto, devemos ler e compreender criticamente todas as
A discussão sobre o que é ou não é patri- produções historiográficas feitas por qualquer
mônio gera muitos conflitos, pois a sociedade autor e em qualquer época. A fim de “libertar”
é composta por grupos heterogêneos e mutá- o passado, colocando-o a serviço de todas as
veis. Todo ser humano passa por fases como classes sociais.
infância, adolescência, juventude, velhice e de
acordo com as mudanças cronológicas no plano biológico as metamorfoses também ocorrem com suas opiniões e seus valores sociais
também transformam-se ao longo do tempo.
Le Goff como precursor da história nova atribui
à memória um papel importante e entende que
história e memória devem estabelecer uma relação holística entre si.

Como já havíamos dito a etimologia da palavra patrimônio possuía um caráter aristocrático
e privado, depois com a difusão do cristianismo na idade média esse caráter aristocrático
prevalece, porém com um teor religioso. Com
o período do Renascimento reforçado pelo
movimento do humanismo, o homem rejeita o
teocentrismo e volta a inspira-se nos antigos
gregos e romanos, mantendo ainda o caráter
aristocrático do patrimônio.
830
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Esse caráter privado do patrimônio só mudou
quando foram lançadas as bases dos estados
nacionais, pois o patrimônio passa a ser da nação, para que as pessoas começam a se identificar com os demais e a nutrir sentimentos de
pertença e de cuidado com a nação. A palavra
nação tem origem no latim e significa nascer,
ou seja, é como se as pessoas fossem filhas
da nação e o patrimônio é o cordão umbilical
que faz o sujeito sentir-se filho daquele solo.
Portanto, nesta fase há uma clivagem com os
pilares aristocráticos e privados. Há inclusive
patrimônios que superar as barreiras nacionais, são os conhecidos, patrimônios da humanidade ou patrimônios mundiais, essa ideia de
patrimônio de todas as pessoas do mundo é
concebida na segunda metade do século XX.

As concepções sobre patrimônio divergem-se muito, por exemplo, na concepção latina
que é tributária do direito romano pende para
o patrimônio público em prol da coletividade,
ou seja, do Estado. Temos como exemplo uma
propriedade privada e nesta é encontrado uma
peça arqueológica, para esta concepção de
patrimônio o petróleo encontrado é do Estado
e não do dono da propriedade. Já para o direito consuetudinário, de origem anglo-saxã, essa
peça arqueológica deve ficar com o proprietário da terra e este pode alienar ou trocar o bem
da forma que pretender.
Essas concepções tinham pontos comuns
como o fato de patrimônio ser entendido como
algo objetivo, ou seja, é algo concreto, material, tangível. É considerado patrimônio o que
representa e exalta a sua nação. Ambas concepções criaram aparatos burocráticos para
preservar o patrimônio nacional como legislação, instituições e profissionais de diversas especialidades.

O estado nacional mudou a concepção de
patrimônio que perde seu âmbito privado e religioso e ganha um âmbito geral para todo um
povo e não mais apenas para um indivíduo.
Até o século XVIII na Europa os estados eram
absolutistas onde os súditos deviam fidelidade
ao soberano que foi legitimado pela igreja, ou
A França é exemplo de nação que segue a
seja, o patrimônio continuava a ser aristocráti- concepção latina e preserva muitos seus patrico e privado.
mônios nacionais públicos em detrimento aos
privados, limitando assim os direitos de proPedro Paulo Funari e Sandra Pelegrini usam priedade privada em benefício do patrimônio
como exemplo a França a partir da Revolução nacional. Países de tradição latina, assim como
de 1789, pois havia grupos heterogêneos al- o Brasil, também seguem essa vertente.
guns de origem germânica, os francos de origem gaulesa e romana, enfim, não havia uma
Nos Estados Unidos de tradição anglo-saxã
unidade comum embora já fosse um estado com base no direito consuetudinário rege as
nação. Com o advento da república e com relações entre Estado e propriedade privada
o fim do absolutismo o Estado perde a razão defendendo o direito do proprietário e restrinde fixar-se na base privada e passa a estrutu- gem em proteger bens culturais que estão sob
rar-se de maneira a buscar uma igualdade e controle ou em propriedade governamentais.
uma identidade nacional. Para essa mudança O nacionalismo exacerbado e etnocentrismo
mecanismos como a escola com suas políticas em defesa do patrimônio nacional tem seu ápieducacionais foi de fundamental importância, ce no período de 1914 a 1945, onde tivemos
pois ajudou a difundir o idioma francês (antes duas guerras mundiais pautadas em um naciofalado só pela elite), os valores, costumes e nalismo nocivo.
para forjar uma origem comum e a ideia de
pertencimento à nação.
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O nacionalismo, associado ao imperialismo,
seria superado com o fim da 2ª Guerra Mundial e a criação da ONU, a Organização das
Nações Unidas, e da Unesco, a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ambas em 1945. Embora
desde 1937, sob a égide da Antiga Sociedade
das Nações, a Conferência de Atenas tenha
defendido a salvaguarda do patrimônio cultural da humanidade, apenas no novo contexto pós-guerra se desenvolveram abordagens
mais abrangentes e menos restritivas de cultura. O fim do conflito armado e a derrota dos
nacionalistas fascistas na Alemanha, Itália e
Japão colocaram em cheques as interpretações nacionalistas e racistas do passado (FUNARI, PELEGRINI, 2006, p. 21).

Para que algo seja eleito como patrimônio da
humanidade é necessário uma votação onde
cada país representa seus próprios interesses
podendo intervir e vetar a possibilidade de certo bem ser considerado patrimônio mundial. O
país que se sentir prejudicado pode pleitear
através de apelação para que os demais países para que o veto seja anulado. A Unesco
não intervém.

Muitos países têm interesse em ter algum
bem considerado patrimônio mundial, pois
pode o patrimônio pode constituir em atrativo econômico ao atrair turistas. Em suma, o
patrimônio pode ser usado como subproduto
gerando lucro para os países: “Mais do que
qualquer outro elemento único, a valorização
dos preços da arte foi responsável pelo roubo,
mutilação e destruição totais de obras de arte
Com o pós Guerra Fria fica evidente o caos em todas as partes do mundo, e este é o proque interpretações imperialistas, nacionalistas blema. Karl Meyer, O saque o passado (BÁEZ,
e racistas podem causar e essas interpreta- 2010, p. 227)
ções passam a ser condenadas explicitamenEssa forma de nomeação dos patrimônios
te enquanto as minorias passam a reivindicar
mundiais não é justa porque vida os interesses
seus direitos através de mobilizações e movidas grandes potências e valoriza patrimônios
mentos sociais em prol de seus ideais, quando ligados à elite. Dados estatísticos comprovam
surge essa reivindicações evidencia-se uma essa desigualdade onde 60% dos patrimônios
pluralidade que destrói a base da concepção mundiais listados pela Unesco encontram-se
de patrimônio nacional monolítico como uma na Europa e na América do norte, esse número
ideia de unidade nacional, com uma só cultura pode ser ainda maior se considerarmos os pae origem.
trimônios da América Latina introduzidos pelos
europeus, enquanto isso da África não árabe
Na década de 1950 a proteção ambiental temos apenas 4% dos patrimônios na lista da
começa a ter legislação e os rumos traçados Unesco.
levam os países a promover a diversidade huTudo que é produção humana serve como
mana e ambiental, criando assim patamares
referência,
porém nas últimas décadas muitas
patrimoniais além do nacional e do privado.
Com a aceitação da pluralidade cultural como dessas produções acontecem nos meios digitais promovendo um desafio para a preservacultura de paz e da importância da preservação destes.
ção ambiental, já não há mais sentido em individualizar o patrimônio.
Para preservar os patrimônios mundiais tanEm 1972 a Unesco promoveu a primeira
convenção a respeito do patrimônio cultural
da humanidade, onde foi estabelecido que os
patrimônios catalogados como patrimônio da
humanidade pertenciam a todos os povos do
mundo. Essa convenção foi subscrita por mais
de 150 países.

to de âmbito ambiental, cultural ou digital em
2005 a Unesco aprovou uma medida na qual
condena o caráter comercial dos bens da humanidade. No caso do patrimônio digital comercializado o risco é se a empresa responsável for a falência não haverá garantias de que o
patrimônio será preservado.
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POLÍTICAS PATRIMONIAIS NO
BRASIL: IMPASSES E REALIZAÇÕES
Um grande impasse é definir o que é patrimônio histórico e o que não é. Alguns historiadores consideram que monumentos deixados pelos nossos colonizadores são símbolos
de opressão e não é um patrimônio, já outros
acreditam que fazem parte de nossa história
por isso devem ser preservados.
Essas e outras questões estão sendo discutidas desde a década de 1930. Em 1934 foi
introduzida na nossa legislação que submete a
preservação do patrimônio da propriedade privada ao interesse coletivo, como vimos essa é
a tradução latina proveniente do direito romano
de preservação do patrimônio:

A Constituição da República Federativa do
Brasil de 1934, por exemplo, declarou o impedimento à evasão de obras de arte do território nacional e introduziu o abrandamento do
direito de propriedade nas cidades históricas
mineiras, quando essa se revestisse de uma
função social. Tal disposição, sancionada na
Constituição de 1937, tornou-se decisiva para
a proteção do patrimônio brasileiro, na medida em que submeteu o instituto da propriedade
privada ao interesse coletivo (sob a ingerência
do Estado). Esse entendimento terminou viabilizando os processos de tombamento no país,
instituídos por meio do Decreto-lei nº 25/1937
– o principal instrumento jurídico utilizado pelo
então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), [...] (FUNARI, PELEGRINI,
2006, p. 45).

O Sphan (Serviço do patrimônio histórico
e artístico nacional) criado em 1936 atua na
fiscalização e proteção do patrimônio, encarregando-se da catalogação, restauração, preservação e difusão destes por todo o território
brasileiro.

As premissas do Sphan se restringiam aos
preceitos de origem francesa que primava pela
identificação das características estéticas, sua
autenticidade e caráter excepcional, ou seja,
seguiam o modelo adotado pela lista do patrimônio cultural da humanidade, ou seja, restringiam-se a conservação de bens imóveis e móveis considerados memoráveis para a história
do país.
Os bens culturais não pertencentes as elites foram esquecidos enquanto a arquitetura
era exaltada. Isso foi mudado na década de
1960, mas só em 2000 houve legislação compatível com a mudança pelo decreto número
3551/2000, onde passou a vigorar o registro
de bens imateriais.
O Sphan fez muitas campanhas patrimonialistas em defesa do folclore brasileiro. É inegável
que as políticas e legislações patrimonialistas
manteve-se subordinadas ao Estado e por conseguinte seguia as tendências e os conceitos
de identidade nacional do governo que estava
no poder. Por exemplo, durante o governo militar ocorreram locações de imóveis de valor histórico por repartições públicas e incentivo as
produções artísticas e literárias relacionadas
aos valores nacionais e regionais.
Segundo Le Goff a memória é um fenômeno social e depende das forças sociais para
ganhar a forma que tem em determinada sociedade, essas forças sociais são ditadas pela
classe dominante que manipula o passado. Em
nota de rodapé Le Goff demonstra isso ao falar
que a memória é um fenômeno:
Fenômeno individual e psicológico que se liga também à vida social. Esta varia em função da presença ou
da ausência da escrita e é objeto da atenção do Estado
que, para conservar os traços de qualquer acontecimento do passado, produz diversos tipos de documento/
monumento, faz escrever a história, acumular objetos.
A apreensão da memória depende desse modo do ambiente social e político: trata-se da aquisição de regras
de retórica e também da posse de imagens e textos
que falam do passado, em suma de um certo modo de
apropriação do tempo (LE GOFF, 2003, p.419).
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A memória representa a conquista de um
passado coletivo, no entanto é preciso que
essa memória não seja usada a favor das classes dominantes através de manipulações para
depreciar ou apagar o passado de uma classe
que luta por seus ideais:
Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em
jogo de forma importante na lutas das forças sociais
pelo poder. Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes,
dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam
as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores destes mecanismos
de manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 2003,
p.422).

A transformação do patrimônio em mera
mercadoria reduziu o patrimônio a lógica do
entretenimento em um “produto cultural” dissociando-os da memória social e histórica. Essas transformações do patrimônio em objeto
de consumo transformou a paisagem histórica
em ruínas em prol do patrimônio de marketing,
pois pautou-se pela superficialidade das restaurações esquecendo-se de políticas de inclusão.

Essas políticas de sustentabilidade pautadas
por postulados econômicos limitando os gastos públicos e deixando de lado políticas ambientais, habitacionais e urbanísticas é a tônica
de intervenção implantada por algumas cidaA memória representa a conquista de um
des americanas e europeias.
passado coletivo, no entanto é preciso certas
precauções devido à algumas manipulações
O conceito de patrimônio no Brasil tem evonesta. Um povo sem memória é um povo sem
luído. Atualmente patrimônio está assimilando
história. Em 1979 houve um grande salto na
a pluralidade e coletividade e é orientado por
concepção de patrimônio, pois com o auxílio
especialistas de diversas áreas como antropódo MEC (Ministério da Educação e Cultura) foi
logos, historiadores, sociólogos, arquitetos e
criada a fundação Pró-memória com o objetivo
outros.
de fazer do saber popular assentado na pluralidade cultural, étnica e religiosa fosse consideO Brasil já deu início a um processo de envolrado como patrimônio.
vimento da população com estímulo à coletividade e está no caminho para consolidar polítiA lei número 7505/86 promulgada durante
cas de inclusão social, reabilitação, mudanças
o governo Sarney proporcionou um significatinas diretrizes curriculares do ensino de história,
vo impulso de proteção ao patrimônio, porém,
preservação do patrimônio. Essas políticas poproporcionou um desenfreado marketing cultudem e devem significar para o Brasil um deral que se consolidou na década de 1990.
senvolvimento sustentável sem transformar o
patrimônio em mercadoria de modo maléfico
A Carta Constitucional de 1988 apresenta
como estava ocorrendo.
disposições que reiteram a proteção as manifestações populares de todos os segmentos étnicos, defesa do meio ambiente, da qualidade
de vida e da pluralidade cultural. Essas disposições representou avanços na luta pela cidadania e por políticas preservacionistas. Além proteger bens patrimoniais de natureza imaterial
intangível (Decreto nº 3551/2000) transforma
em patrimônio histórico as formas de expressão, conhecimentos, técnicas do cotidiano das
comunidades, produções literárias, musicais,
teatrais, plásticas, rituais e festas que marcam
as crenças populares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A guisa de conclusão entendemos que patrimônio enquadra-se em algo mais amplo e é tanto
objetivo, ou seja, material quanto subjetivo, ou seja, o patrimônio cultural e intelectual que muitas
vezes é intangível. Dessa maneira percebemos que no decorrer dos séculos tivemos um desenvolvimento sobre a questão patrimonial e esta alçou patamares cada vez maiores alcançando
inclusive o patrimônio popular que até então era desprezado e sequer considerado patrimônio,
pois patrimônio era apenas monumentos e obras que retratavam os grandes heróis da história e
a memória de uma classe dominante.

Outro aspecto que o trabalho demonstra como de suma importância para o desenvolvimento
da questão patrimonial foram os avanços no que tange a preservação e pudemos perceber a
importância de algumas leis, decretos e até de organismos internacionais como a Unesco nesta
luta pela preservação.

Apesar da importância da Unesco o presente trabalho critica a forma de nomeação dos patrimônios mundiais que não é justa porque visa os interesses das grandes potências e valoriza
patrimônios ligados à elite. Dados estatísticos comprovam essa desigualdade onde 60% dos
patrimônios mundiais listados pela Unesco encontram-se na Europa e na América do norte, esse
número pode ser ainda maior se considerarmos os patrimônios da América Latina introduzidos
pelos europeus, enquanto isso da África não árabe temos apenas 4% dos patrimônios na lista
da Unesco.

Ainda analisando os documentos internacionais e sua pertinência para a educação patrimonial
entendemos que os avanços que possibilitaram a inserção das camadas populares nas questões patrimoniais e a preocupação do desenvolvimento local com base no patrimônio cultural foram aspectos que enriqueceram o patrimônio. Vislumbramos que a gestão de políticas públicas
voltadas para a educação escolar e que trabalhe não apenas no currículo, mas no cotidiano das
crianças as questões patrimoniais é a melhor forma para a preservação do patrimônio, pois as
crianças conheceram sua história e se sentiram pertencente daquele processo histórico.
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É necessário valorizar as culturas locais e também possibilitar passeios a museus e teatros
para que os educandos conhecerem além dos patrimônios que os circundam os demais patrimônios que temos e respeite e preserve a todos. Em resumo, hoje a escola tem um papel muito
amplo e tem em seu bojo temas ligados a ética, a cidadania, diversidade, moral, intervenção na
sociedade, e ela não se encerra em si mesma, conta com a ajuda da sociedade para desempenhar o seu papel e tornar-se integrante da vida dos alunos e da comunidade. Para que estes
temas sejam trabalhados é necessário que o professor se aproprie da realidade em que seu
aluno está inserido e consiga problematizá-la e trabalhar as questões patrimoniais.

Sendo assim, concluímos que as práticas preservacionistas tanto da América Latina como
no mundo precisam associar a preservação do patrimônio cultural e da memória social ao desenvolvimento urbano. Apesar das medidas tomadas na América Latina para a preservação do
patrimônio cultural e da memória social ao desenvolvimento urbano como a promulgação de leis
e decretos, essas medidas não beneficiaram a maior parte da população porque a população
não se vê incluída por não se reconhecerem no patrimônio histórico preservado, além de outros
desafios como a globalização e as inovações tecnológicas, somadas a amálgama cultural da
América Latina. Dessa forma faz-se necessário uma educação patrimonial para mostrar aos educandos como o patrimônio faz parte de sua realidade e é fruto de um desenvolvimento histórico
que cultural que comporta inclusive o que ele é e como ele pensa atualmente.
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OS GÊNEROS TEXTUAIS DIGITAIS: A
ERA DIGITAL E A PRODUÇÃO TEXTUAL

RESUMO: Este artigo tem por objetivo mostrar como os gêneros textuais digitais, quando abordados de forma sistemática, auxiliam na produção textual dos alunos, na melhoria de suas
produções, na interpretação textual, bem como na sua visão de mundo. Para tanto, este trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica, pois utiliza-se do levantamento bibliográficos de trabalhos e artigos científicos. A escolha do tema, justifica-se pelo fato dos gêneros
textuais serem de suma importância para que os discentes possam desenvolver melhor suas
habilidades leitora, escritora e discursiva no que tange também ao discurso oral. Assim, os
resultados mostram que os diferentes suportes e possibilidades de utilização dos gêneros
discursivos, atualmente, sobretudo no que concerne à internet, tem impactado as práticas de
leitura e de produção textual no processo de formação do alunado.

Palavras-chave: Gênero Textual; Produção Textual; Gêneros do Discurso; Gêneros Digitais.
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INTRODUÇÃO

A

linguagem está interligada a todos os distintos campos da atividade humana. Como
bem salienta Bakhtin (1997, p. 262-263), o caráter e as formas desse uso são multiformes tanto quanto os campos da atividade humana, o que não implica na contradição
da unidade nacional de uma língua. Esta se dá em forma de enunciados concretos e únicos,
sejam eles orais ou escritos, que são proferidos pelos que compõem diversos campos da atividade humana.
No que tange aos enunciados, o autor ressalta que estes refletem as condições específicas,
bem como as finalidades de cada referido campo não apenas por seu conteúdo temático e,
também, pelo estilo da linguagem, ou seja, através da seleção dos recursos dos léxicos que
compõem as frases e a gramática da língua e, sobretudo, por sua construção composicional é
que os enunciados refletem a finalidade do gênero textual. Assim, o conteúdo temático, o estilo
e a construção composicional encontram-se ligados no todo do enunciado e são, de forma igual,
determinados pela especificidade de um campo da comunicação determinado.
Segundo Bakhtin (1997), cada enunciado particular tem caráter individual, embora cada campo de uso da língua elabore seus tipos estáveis de enunciados, que são denominados gêneros
do discurso. Estes, por sua vez, constituem uma riqueza infinita, pois são inesgotáveis as possibilidades da atividade humana, além de que em cada campo dessa atividade é integral o rol de
gêneros do discurso, os quais crescem e se diferenciam na proporção em que se desenvolvem
e se tornam complexo um determinado campo.
Os gêneros do discurso, tanto orais quanto escritos, são heterogêneos por natureza. Acerca
dessa heterogeneidade, Bakhtin (1997, p. 262-263) adverte que não se pode minimizá-la e, muito menos, a dificuldade que dela advém ao definir a natureza geral do enunciado.
Segundo essa concepção, é de suma importância atentar para a distinção essencial entre os
gêneros discursivos primários e secundário (simples e complexos, respectivamente), pois não
se trata de uma diferença funcional, uma vez que os gêneros discursivos secundários (dramas,
romances, gêneros publicitários, pesquisas científicas, dentre outros) nascem de um convívio
cultural mais complexo e mais desenvolvido e organizado. Ademais, no processo de sua formação, eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários, os quais foram geridos nas
condições da comunicação discursiva imediata.
Cabe ressaltar que a concepção de gênero estava mais ligada à literatura do que a outros
meios discursivos antigamente, como destaca Machado (2007, p. 155). Bakhtin trouxe, com seus
estudos, uma mudança no que diz respeito aos estudos sobre os gêneros. O autor afirmou que,
além das formações poéticas aristotélicas, há “a necessidade de um exame circunstanciado não
apenas da retórica, mas sobretudo, das práticas prosaicas que diferentes usos da linguagem
fazem do discurso, oferecendo-o como manifestação de pluralidade” (BAKHTIN, 1997, p. 152).
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Dessa forma, em cada âmbito de uso da língua são elaborados tipos estáveis de enunciados
e são tais tipos que Bakhtin denomina gêneros do discurso, visto que se constituem na esfera
prosaica da linguagem, ou melhor, na interação discursiva. Machado (2007, p. 155) também
ressalta que esses gêneros “incluem toda sorte de diálogos cotidianos bem como enunciações
da vida pública, institucional, artística, científica e filosófica”.
Bakhtin, ao considerar a enorme variedade dos gêneros discursivos, sugere uma diferenciação
entre o gênero de natureza primaria e o de natureza secundária. Para ele, os gêneros secundários são os mais complexos, já que são gêneros “da comunicação produzida a partir de códigos
culturais elaborados, como a escrita” (MACHADO 2007, p. 155), ao passo que os primários
constituem gêneros da comunicação cotidiana. Estes são absorvidos pelos secundários e, ao
se transformarem, adquirem características particulares.
Para Bakhtin (1997, p. 282-283), “a distinção entre gêneros primários e gêneros secundários
tem grande importância teórica, sendo esta a razão pela qual a natureza do enunciado deve ser
elucidada e definida por uma análise de ambos os gêneros”. O autor ressalta que “só com esta
condição a análise se adequaria à natureza complexa e sutil do enunciado e abrangeria seus
aspectos essenciais”.
Dessa maneira, os gêneros secundários constituem unidades de comunicação verbal que,
ademais de manterem sua nitidez externa, adquirem certa individualidade interna correspondente à visão de mundo do falante. Tal individualidade “que cria as fronteiras internas específicas
que, no processo da comunicação verbal, a distinguem das outras obras com as quais se relaciona dentro de uma dada esfera cultural” (BAKHTIN, 1997, p. 298).
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contínuo que vai desde o polo da oralidade até
o mais grafado. Esse contínuo passa por vários
Segundo estudos de Machado (2007), com pontos intermediários que estão presentes em
o advento e a popularização do computador e, nosso dia a dia. Portanto, o que se passa no
principalmente, da internet, desde os anos 90, meio virtual é uma continuidade disso.
a humanidade tem vivenciado uma revolução
Para o autor (2015), embora alguns gêneros
dos meios de comunicação. Essa transformação afeta a todos em todas as partes, seja em textuais digitais ainda estejam em processo de
maior ou menor grau. A linguagem, por sua conformação, outros já estão caracterizados,
vez, não ficou incólume a todo esse proces- tais como o e-mail, salas de bate-papo, fóruns,
so, o que gerou novos parâmetros no âmbito blogs, chats, textos acadêmicos, dentre outros.
textual. Acerca de tais parâmetros, vale des- Existe uma diversidade de gêneros no interior
tacar que eles dialogam com formas textuais das comunidades de relacionamento – indepré-existentes: o e-mail, por exemplo, é uma pendentemente de seu formato – destacando-se o chamado post, cuja extensão e nível de
adaptação da carta.
formalidade são variadas e são marcadas por
Para a autora (2007), o mesmo ocorre com símbolos visuais: os emoticons, que são uma
as mensagens de comunidades de relacio- espécie de compensadores da ausência de ennamentos: estas constituem adaptações, em tonação.
diversos tipos de formalidade, que passaram
Há, neste caso, um hibridismo entre fala e
do papel para um novo suporte – o eletrônico.
escrita:
lida-se com a perspectiva de uma pronDessa forma, o mundo digital vem recriando
(ou até mesmo criando) um variado acervo de tidão no que concerne à resposta quase tão
gêneros textuais que ainda não permite defini- instantânea quanto a da fala, mas num meio
escrito. Acerca dos emoticons, ao contrário do
ções completas.
que se pode pressupor, seu uso não é aleatóEntretanto, alguns princípios universais ine- rio e nem anárquico, uma vez que existe uma
rentes ao texto podem ser elencados: os espécie de sintaxe para tais símbolos: eles não
gêneros textuais, mesmo no âmbito digital, podem ser usados de qualquer forma numa
continuam a ser definidos tendo como base frase:
elementos fixos. Em decorrência disso, o formato, ou seja, a silhueta do texto, é a marca
distintiva: o e-mail, por exemplo, mantém o
formato da carta tradicional desde o início até
a forma de se despedir e a identificação do
remetente. Contudo, não se pode conceber o
Esse mesmo espaço das comunidades de
relacionamento abriga amplamente textos
espaço virtual como informal, visto que, como
verbo-visuais. Muitas vezes, dá-se também a
em qualquer âmbito, existem níveis distintos de
transposição a esse espaço de textos escritos,
formalidade e de informalidade. Dessa forma,
visuais ou verbo-visuais, quadrinhos, pinturas,
muitos gêneros textuais virtuais têm, em sua
propagandas, em sua versão original ou adapessência, um certo hibridismo entre traços catada por meio de montagens várias, muitas
racterísticos oriundos tanto da fala quanto da
vezes com fins críticos ou humorísticos. Esse
escrita (MACHADO 2007).
mesmo recurso tão rico e vasto abre, tantas

GÊNEROS DIGITAIS

Segundo Nascimento (2015), ao citar o professor Luiz Antônio Marcuschi (um dos maiores
estudiosos dos temas sobre texto e textualidade) destaca que o hibridismo não é uma característica privada do mundo virtual, pois a escrita e a fala não são dois planos opostos, mas
sim complementares, que formam entre si um

vezes, brechas à desinformação, ocorrendo comumente atribuição de falsos créditos a muitas
citações. (NASCIMENTO, 2015).
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O autor (2015) também destaca que:

como bem destaca a autora, o autor nunca
deixou de lado a linguagem como instrumento
É bastante comum, ainda nesses espaços de comu- para dizer a verdade.

nidades de relacionamento, em micro blogs, como twitter, em torpedos, uma escrita abreviada, tal qual nos antigos telegramas: vc, tb, kz, vlw, abç, bj, etc. Aí também
não há suposta anarquia. Preservam-se as consoantes
distintivas. O conjunto das potencialidades do mundo
virtual e de sua comunicação, com certeza, ainda estão
por ser descobertas em plenitude. Aguardemo-las enquanto navegamos e descobrimos esse mundo (NASCIMENTO, 2015).

De acordo com Silva (1995, p. 37), no processo comunicativo existe um dinamismo que
se verifica na interação entre o falante e o ouvinte, em que os dois são ativos, uma vez que,
majoritariamente, trocam informações durante
a interação verbal. O autor ainda ressalta que
a relação existente entre tipo de texto e tipo de
Como bem destaca Bakhtin (1997, p. 279), discurso se dá “na medida em que o discurso
a grande variedade dos gêneros do discurso se materializa linguisticamente por meio do texacontece através da variedade virtual inerente to” (SILVA, 1997, p. 37).
à atividade humana. Esta é inesgotável e “cada
No que tange aos gêneros do mundo digital,
esfera dessa atividade comporta um repertório
de gêneros do discurso que vai diferenciando- Silva (1997, p. 37) assevera que muitos deles
-se e ampliando-se à medida que a própria es- ainda serão atualizados no decorrer do processo de evolução no qual o mundo digital está
fera se desenvolve e fica mais complexa”.
inserido, cabendo à sociedade assimilar, bem
De acordo com Machado (2007, p. 158), como se apropriar de forma adequada de cada
“antes mesmo de se configurar como terreno um deles no intuito de concretizar a esfera intede produção de mensagens, os gêneros são racional de maneira produtiva.
elos de uma cadeia que não apenas une como
também dinamiza as relações entre pessoas
ou sistemas de linguagem”, não se restringindo
apenas entre interlocutor e receptor.
O mundo virtual muda constantemente e tais
mudanças necessitam ser adaptadas e assimiladas para que possam atender às pessoas
informatizadas. Nasce, assim, a necessidade
de criação de novos gêneros textuais digitais a
cada dia e é em tal cenário virtual que, embora
surjam muitas novidades, não se pode esquecer que as unidades menores que constituem
um determinado gênero não perdem as suas
características principais, mesmo que percam
sua relação direta com a realidade na integração com a realidade do gênero ao qual se inserem.
Neves (2010, p. 90), salienta que “falar de
gêneros, hoje, na era da Linguística, é ter como
foco a interação pela linguagem, enquanto falar de gênero, em Aristóteles, era falar do objeto ‘poética’ ou do objeto ‘retórica’, tendo como
foco o ‘dizer bem’ com a linguagem”, porque,

COMO ABORDAR OS GENEROS
TEXTUAIS DIGITAIS NA SALA DE
AULA
A BNCC (Base nacional Comum Curricular)
aborda a tecnologia como uma competência
que tem como objetivo perpassar todo o currículo de maneira a privilegiar as interações multimidiáticas e multimodais para proporcionar
uma intervenção social, de forma significativa,
crítica, ética e reflexiva nas distintas práticas do
cotidiano, inclusive as escolares, ao acessar,
comunicar e disseminar informações, produzir
conhecimento e ajudar na resolução de problemas.
Dessa forma, em cada etapa de ensino, o
docente deve contemplar gêneros cujo foco
seja a informação, a opinião e a apreciação,
ou seja, gêneros multissemióticos e hipermidiáticos, típicos da cultura digital, bem como das
culturas juvenis.
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No que concerne às formas desses gêneros,
cabe ressaltar que estas são diversas, como
ações e funções que podem integrar atividades de uso e de reflexão, tais como: seguir, ser
seguido, curtir, comentar, remixar, compartilhar,
dentre outros.

No que diz respeito à sala de aula, para o autor (2018), os gêneros digitais diminuem a distância entre o professor e os discentes, já que
permite que novas práticas e atividades sejam
desenvolvidas com o intuito de aguçar a leitura,
a escrita e a interpretação. Consequentemente, há uma ampliação de formas comunicativas
De acordo com deste documento oficial que, por causa de sua estrutura, podem mudar
(BNCC), para se conhecer os gêneros digitais de acordo com o histórico social e campo tecé necessário que se leve em consideração que nológico.
se tratam de gêneros que podem ser significativas ferramentas educacionais para o proConclui-se, como bem salienta Garofalo
cesso de ensino e aprendizagem, uma vez que (2018), que os gêneros digitais podem ser
possibilitam a interação por meio do estudo versáteis, variáveis e transmutáveis, evoluindo
desses enunciados e contato com finalidades constantemente. Essa evolução acontece da
e condições específicas que não são apenas seguinte forma: os aspectos da fala auxiliam na
do currículo, mas também o são do estilo da produção de enunciados relativamente curtos
linguagem. Não é apenas a disciplina de Lín- gerando menores nominalizações por enunciagua Portuguesa que deve abordar os gêneros dos que, juntamente aos cumprimentos infortextuais virtuais, mas sim todas as áreas do co- mais, geram uma linguagem híbrida.
nhecimento.

E COMO RECONHECER ESSES
GÊNEROS?
Segundo Garofalo (2018), os gêneros possuem um conjunto de aspectos inerentes e
existentes a sua função. Ademais, existe a hipertextualidade que fornece diversas possibilidades de integração de textos através de suas
formas semióticas: textos, imagens e sons.
Existe, também, a diferenciação e a definição
dos gêneros que são decididas não somente
pelas características dos aspectos sociocomunicativos, mas também pelas formas e pelos
ambientes em que estão situados.
Garofalo (2018) também assevera que “a comunicação, o diálogo em si passa por uma mudança. As redes sociais estão repletas de gêneros, sendo que o mais comum é o post”, que
pode ser marcado, dependendo de seu objetivo, tanto pela linguagem informal quanto pela
formal, “tendo, inclusive, alguns emoticons que
compensam a ausência da entonação e facilitam a comunicação verbal e nossa interação”.

E QUAL SERIA A FUNÇÃO DOS
GÊNEROS DIGITAIS?
A função desses gêneros consiste em mobilizar diferentes linguagens, expandir sentidos e
processos de compreensão e produção para
que se aprenda a refletir e a criar projetos autorais. Assim, Garofalo (2018) assevera que
“com a nova configuração dos gêneros, teremos muitas mudanças, principalmente nos
livros didáticos, que estarão sofrendo alterações, para atender e mesclar a cultura juvenil e
incorporar os gêneros digitais, sem perder sua
importância e essência na aprendizagem”.
Para trabalhar os gêneros digitais em sala de
aula, o docente precisa estar atualizado. A seguir, segue uma lista de gêneros digitais que
podem ser abordados e produzidos nas aulas,
seja com o uso de computadores, tablets ou
celulares. Conforme Garofalo (2018) são:
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1)VLOGS
Consiste em um blog no qual os conteúdos
que predominam são os vídeos. Um blog difere
de um vlog no formato de publicação: no vlog
são publicados vídeos sobre o assunto do qual
o vlogger ou vlogueiro quer tratar, ao passo
que no blog, o blogueiro publica textos e imagens. O suporte mais utilizado para o vlog é
o Youtube, embora existam outras plataformas
destinadas a este conceito de página pessoal.

2)Podcasts
É muito parecido com um programa de rádio,
diferenciando-se pelo conteúdo direcionado: o
ouvinte escolhe o que quer ouvir e quando o
quer, bastando clicar no play ou baixar o conteúdo. Esse gênero pode ser explorado em diversas áreas do conhecimento, pois coloca o discente no centro do processo de aprendizagem
à medida em que o podcast permite produzir
um conteúdo e, também, agrupar os alunos
para a criação de podcasts conjuntamente.

3)MEME
Refere-se ao humor e está relacionado ao
fenômeno da viralização de uma determinada
informação (uma imagem, frase, vídeo, ideia,
música que seja espalhada entre muitos usuários de forma rápida, alcançando popularidade enquadra-se na definição de viralização). O
professor pode utilizar o meme em sala de aula
para tratar de assuntos em voga, podendo,
também, ser elaborado pelos discentes para
abordar um determinado assunto.

4)CHATS
Trata-se de um bate-papo em tempo real nas
redes sociais. Para trabalhar este gênero em
sala de aula, há o TweetChat, em que é possível que os alunos produzam minicontos, bem
como emitir opiniões com um limite de 280 caracteres.

5)GIFS
Trata-se de um formato de imagem de mapa
de bits muito utilizado no world wide web
tanto para imagens fixas quanto para criar
animações. O professor pode produzir gifs
com os alunos usando o Scratch (software
livre de linguagem de programação por
blocos, de fácil utilização e que permite
uma interação animada).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o exposto, neste trabalho pode-se reafirmar que: afirma que “o gênero é identificado
e se caracteriza por exercer uma função social específica de natureza interativa e comunicacional” (TRAVAGLIA (2010, p. 148). Completando este pensamento, os gêneros podem ser considerados ainda, “entidades empíricas que se expressam em designações diversas, constituindo
em principio listagens abertas” (MARCUSCHI, 2008, p. 155).
Diante dessa gama de gêneros, das inúmeras modalidades da linguagem e das infinitas possibilidades de mesclá-las para desenvolver textos inteligentes e criativos, o docente tem um material disponível para criar tarefas significativas e consistentes em sala de aula, seja no âmbito da
leitura ou no da produção textual.
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APRENDIZAGEM, ALFABETIZAÇÃO
E LETRAMENTO CENTRADOS NO
INTERESSE DA CRIANÇA

RESUMO: Este artigo procura buscar reflexões a respeito da aprendizagem, alfabetização e letramento centrados no interesse da criança. As crianças e os adolescentes que entrarem no
mundo adulto no século XXI precisarão ler e escrever mais do que em qualquer outro momento da história da humanidade. Eles precisarão de níveis avançados de alfabetização para
realizar seus trabalhos, administrar suas famílias, agir como cidadãos e conduzir seus atos
pessoais. Eles precisarão de atividades prazerosas para lidar com a enxurrada de informações
que encontrarão em todos os lugares que usarem, precisarão de alfabetização para alimentar
sua imaginação, para que possam criar o mundo do futuro. Em um mundo complexo e às vezes perigoso, a capacidade ler pode ser crucial.

Palavras-chave: Adolescentes; Atividades Prazerosas; Crianças; Informações.
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INTRODUÇÃO

A

leitura por prazer começa com os adultos. Administradores, professores e pais devem
mostrar que a leitura é uma atividade divertida e necessária. Qualquer professor, mesmo professores de matemática e ciências, pode ler para os jovens no início da aula.
Os leitores relaxam quando leem por prazer. Eles criam um espaço confortável e fazem tudo
o que podem ser interrompidos enquanto devoram histórias de viagens a lugares distantes, romances improváveis e conflitos pelo coração do mundo. Pode ser sobre figuras históricas que
tiveram um impacto significativo na sociedade ou eventos que mudaram a direção da sociedade.
Ler por prazer não precisa ser ficção! De acordo com Aguiar (1996):
A leitura, embora ação corriqueira nos dias de hoje, sobretudo nas regiões urbanas, não é
natural. Não lemos comemos, respiramos ou dormimos. Para tanto, precisamos aprender o código escrito, socialmente aceito e a ter domínio sobre ele em todas as suas modalidades, quer
práticas (como propagandas, receitas, notícias, informações, anotações) quer estéticas (como
narrativas e poemas), (AGUIAR, 1996).

As habilidades de leitura de uma criança são importantes para o seu sucesso na escola, pois
permitirão que elas acessem a amplitude do currículo e melhorem suas habilidades de comunicação e linguagem. Além disso, a leitura pode ser um momento divertido e imaginativo para as
crianças, o que abre portas para todos os tipos de novos mundos para elas.
Estudos mostram que a leitura por prazer faz uma grande diferença no desempenho educacional das crianças. Da mesma forma, as evidências sugerem que as crianças que leem por
diversão todos os dias não apenas se saem melhor nos testes de leitura do que aquelas que
não o fazem, mas também desenvolvem um vocabulário mais amplo, maior conhecimento geral
e uma melhor compreensão de outras culturas.
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A IMPORTÂNCIA DA SOCIALIZAÇÃO
PARA AS CRIANÇAS

Desde o século XIX, a infância é vista como
uma fase única na vida de um indivíduo, e as
teorias sociológicas refletem isso. As principais
teorias em que os psicólogos e cientistas sociais se baseiam hoje foram desenvolvidas no
século XX e além. Essas teorias procuram entender por que a infância é um período único
na vida de alguém e os elementos do desenvolvimento cognitivo e social que ocorrem na
infância (VYGOTSKY, 1978).

O desenvolvimento social está ligado a muitas outras partes do desenvolvimento geral do
seu bebê, e é por isso que é importante iniciar
a socialização com outras crianças desde tenra idade. A interação social ajuda as crianças
a começar a desenvolver seu senso de si e
também a aprender o que os outros esperam
delas. Enviar seu filho para uma pré-escola ou
As crianças podem chegar à escola prontas
creche pode proporcionar a interação social de
que eles precisam com as crianças da mesma para aprender de várias maneiras diferentes.
idade e ajudá-los a alcançar outros marcos do Uma maneira é ter altos níveis de linguagem,
alfabetização emergente e conhecimento do
desenvolvimento (VYGOTSKY, 1978).
mundo adquiridos em casa ou na pré-escola.
Brincando com outras crianças, elas apren- Igualmente importante, porém, é a prontidão
dem habilidades que permanecem com elas a nos domínios emocional, social e motivacional:
vida toda. As crianças pequenas são egocêntri- a capacidade de se adaptar às novas restricas por natureza. Colocá-los na pré-escola ou ções da sala de aula, as habilidades sociais
na creche ajuda seu filho a sair naturalmente necessárias para participar efetivamente do
dessa fase. Compartilhar, estabelecer limites e discurso da sala de aula e a auto-estima e o
resolver problemas vêm da socialização e in- senso de agência necessária para trabalhar
teração. As crianças aprendem a ter empatia duro e aprender intencionalmente (VYGOTpor outras pessoas; reconhecer quando seus SKY, 1978).
amigos estão tristes, loucos ou até felizes! As
crianças eventualmente começarão a usar essas habilidades em casa com seus pais, irmãos ou até animais de estimação (VYGOTSKY, 1978).
À medida que desenvolvem e captam pistas sociais, aprendem quais
comportamentos ou reações são apropriados e quais não são. Ir à pré-escola ou
à creche lhes dá a consistência necessária
para seu desenvolvimento social. Tantas decisões são feitas na escolha da pré-escola e
no momento certo. Mas estabelecer as bases
para a socialização e a solução de problemas
é absolutamente crucial em uma idade jovem.
A socialização para crianças é outro fator que
beneficia seu desenvolvimento e um ambiente
de educação infantil pode apoiar isso (VYGOTSKY, 1978).
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A aprendizagem escolar na Educação Infantil
é um processo social e cognitivo, um influenciado pelas relações entre aluno e professor
e entre alunos. Além disso, o que as crianças
aprendem na escola não é exclusivamente conteúdo acadêmico; as escolas são projetadas
para tornar as crianças cidadãos produtivos
que respeitem a diversidade de sua sociedade
(LEONTIEV, 1981).
Embora tenha havido muita pesquisa sobre
os determinantes sociais e motivacionais do
sucesso escolar das crianças comuns, a atenção a esses assuntos com relação às crianças
de minorias linguísticas concentrou-se mais em
questões de incompatibilidade entre as regras
sociais que essas crianças trazem de casa e
aqueles que obtêm na sala de aula (LEONTIEV,
1981).
A perspectiva social é baseada em teorias
socioculturais da aprendizagem que enfatizam
o papel da interação social com outras pessoas mais instruídas (VYGOTSKY, 1978) e o
trabalho orientado à atividade em um ambiente
social (LEONTIEV, 1981). Embora tenha havido uma tradição de debate sobre a precisão
relativa dessas perspectivas na descrição dos
processos de aprendizagem, trabalhos recentes sugerem que pode ser mais lucrativo determinar quando e como as duas perspectivas
podem trabalhar juntas para descrever a aprendizagem do aluno.
Os ambientes de aprendizagem contemporâneos podem ser melhor compreendidos quando vistos como uma mistura complexa de ambientes e redes sociais sobrepostas. Os alunos
se deslocam fluidamente entre redes sociais e
seu aprendizado é influenciado por sua participação dentro e através dessas redes físicas e
virtuais. Compreender como as redes sociais
móveis, globais e virtuais influenciam nossa interpretação das teorias socioculturais da aprendizagem pode nos permitir entender melhor a
interação das configurações e contextos nos
quais a aprendizagem ocorre e, assim, entender melhor como a aprendizagem pode ser facilitada (LEONTIEV, 1981).

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA
A leitura por prazer tende a diminuir com a
idade. E crianças de grupos socioeconômicos
mais baixos o fazem menos do que crianças
de grupos socioeconômicos mais altos. A leitura prazerosa pode ser definida como a leitura
livremente escolhida ou que os leitores continuam com entusiasmo e liberdade após a designação.
Brincar com prazer / prazer imersivo é quando um leitor se perde em um livro. Este é um
pré-requisito para experimentar todos os outros
prazeres; desenvolve a capacidade de envolver-se e mergulhar, visualizar significados, relacionar-se com os personagens e participar
da construção de significado. De acordo com
Freire (1987): “Ler não é decifrar, mas construir
uma teia de significados. É a forma como o sujeito textualiza o seu discurso para circulação
social. A leitura e a escrita são atividades dialógicas que ocorrem no meio social através do
processo histórico da humanização” (FREIRE,
1987, p.11).
Não há língua sem texto e eles existem para
a comunicação entre os seres humanos.De
tempos em tempos, as pessoas se perguntam
por que a leitura é importante. Parece haver
muitas outras coisas a ver com o tempo. A leitura é importante por várias razões. De acordo
com Lajolo (1996):
A leitura é, fundamentalmente, processo político. Aqueles que formam leitores – alfabetizadores, professores, bibliotecários – desempenham um papel político que poderá estar
ou não comprometido com a transformação
social, conforme estejam ou não conscientes
da força de reprodução e, ao mesmo tempo,
do espaço de contradição presentes nas condições sociais da leitura, e tenham ou não
assumido a luta contra aquela e a ocupação
deste como possibilidade de conscientização
e questionamento da realidade em que o leitor
se insere (LAJOLO, 1996, p. 28).
852

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

A leitura é fundamental para o funcionamento na sociedade de hoje. Existem muitos adultos que não sabem ler direito o suficiente para
entender as instruções do frasco de remédio.
Esse é um pensamento assustador - especialmente para os filhos. O preenchimento de aplicativos se torna impossível sem ajuda. Ler a
estrada ou os sinais de aviso é difícil. Mesmo
seguir um mapa se torna uma tarefa árdua. As
atividades diárias que muitas pessoas consideram garantidas se tornam uma fonte de frustração, raiva e medo (LAJOLO, 1996, p. 28).
A falta de habilidades de leitura aumenta a
quantidade de tempo necessária para absorver
e reagir no local de trabalho. Uma pessoa é
limitada no que pode realizar sem boas habilidades de leitura e compreensão. Uma pessoa
que sabe ler pode educar-se em qualquer área
da vida em que esteja interessada. Com a leitura, uma pessoa pode ir a qualquer lugar do
mundo ... ou até mesmo fora dele! Eles podem
ser um rei, ou um aventureiro, ou uma princesa,
ou ... As possibilidades são infinitas. Os não
leitores nunca experimentam essas alegrias na
mesma medida (LAJOLO, 1996, p. 28).

diferentes contextos pode fornecer uma melhor
compreensão do uso da palavra e suas definições, em vez de apenas os fatos frios de um
dicionário (LAJOLO, 1996).
O fato do poder das ideias escritas comunicadas através da leitura é uma razão fundamental pela qual alguns governos se opõem à
comunicação livre e honesta. Pessoas analfabetas são mais fáceis de controlar e manipular.
Eles não podem fazer suas próprias pesquisas
e pensamentos. Eles devem confiar no que
lhes dizem e como suas emoções são influenciadas. Há uma boa possibilidade de que esse
seja um dos principais motivos pelos quais os
fonéticos foram removidos das escolas cerca
de 100 anos atrás (LAJOLO, 1996).

A leitura é uma habilidade vital para encontrar um bom emprego. Muitos empregos bem
remunerados exigem leitura como parte do
desempenho do trabalho. Existem relatórios e
memorandos que devem ser lidos e respondidos. A falta de habilidades de leitura aumenta
a quantidade de tempo necessária para absorver e reagir no local de trabalho. Uma pessoa
é limitada no que pode realizar sem boas haA leitura é fundamental no desenvolvimento bilidades de leitura e compreensão (LAJOLO,
de uma boa auto -imagem. Não-leitores ou lei- 1996).
tores pobres costumam ter opiniões baixas de
si mesmos e de suas habilidades. Muitas vezes eles sentem como se o mundo estivesse
contra eles. Eles se sentem isolados [todo
mundo pode ler - o que não é verdade]
e problemas de comportamento podem
surgir. Eles podem ter um desempenho
ruim em outros assuntos porque não conseguem ler e entender o material. Muitas
vezes, o leitor tende a “desistir” (LAJOLO,
1996).
À medida que os alunos aprendem a tocar letras e palavras, a ortografia se torna mais fácil. Além disso, a leitura ajuda a expandir o vocabulário. A leitura
de novas palavras as coloca em
sua mente para uso posterior. Ver
como as palavras são usadas em
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A PEDAGOGIA LIBERTADORA E A
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
(EJA)
Com a expulsão dos jesuítas, ocorrida no século XVIII, desorganizou-se o ensino até então
estabelecido para jovens e adultos. Novas iniciativas sobre ações dirigidas à educação de
adultos somente ocorreram na época do Império, onde o Brasil já era independente quanto
nação e sociedade (FREIRE, 1987).
O analfabetismo no Brasil é bastante discutido nessa época, e essa discussão leva a entender que as mudanças no campo da educação
de jovens e adultos, eram questões associadas
muito mais ao desenvolvimento do Brasil, principalmente por que o adulto analfabeto era visto como incapaz, responsabilizado pelo atraso
do país e não pela busca de seu pleno desenvolvimento enquanto cidadão e indivíduo. Não
existia uma preocupação com o sujeito, nem
com seu processo de aprendizagem, o grande
intuito era o momento em que o país se encontrava. O analfabeto “não podia” contribuir com
o país nessa condição, então as propostas de
educação para esse grande contingente da população eram muito mais interesses políticos.
No processo de alfabetização, o analfabeto era
visto com uma visão preconceituosa pelos próprios dirigentes da tal “Campanha”.

O Conselho Nacional de Educação regulamentou as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação de Jovens e Adultos” e com a aprovação desse parecer a EJA não possui mais apenas
a função de suprir ou compensar a escolaridade
perdida, mas também a função reparadora, que
promove a cidadania por meio do ingresso/retorno
a sala de aula, a função equalizadora, que garante
o acesso aos bens sociais e à permanência na
escola de maneira equitativa, considerando cada
sujeito com suas necessidades específicas, e, por
último, a função qualificadora, ao efetivar uma educação permanente que corresponde às necessidades de atualização e aprendizagem contínuas
(VIEIRA, 2004, p. 47).
Pode-se observar, que apesar de intensas dificuldades, a educação para jovens e adultos perdeu o caráter de preparação para o mercado de
trabalho, ou melhor, para a mão de obra, buscado
na década de 70 pelo governo ditador e militar em
nosso país:

Por educação de adultos entende-se o conjunto de processos de aprendizagem, formal ou não,
graças ao qual as pessoas consideradas adultas
pela sociedade a que pertencem desenvolvem as
suas capacidades, enriquecem os seus conhecimentos e melhoram as suas qualificações técnicas ou profissionais, ou as reorientam de modo a
satisfazerem as suas próprias necessidades e as
da sociedade. A educação de adultos compreende a educação formal e a educação permanente,
a educação não-formal e toda a gama de oportunidades de educação informal e ocasional existentes numa sociedade educativa multicultural, em
A ideia central é a de que o adulto analfabeto
que são reconhecidas às abordagens teóricas e
é um ser marginal que não poderia estar ao baseadas na prática (UNESCO, 1997, p. 2).
cotidiano da vida nacional” e a ela se associa
a crença de que o adulto analfabeto é incapaz
Dentro desse contexto, na Bahia é lançado o
ou menos capaz que o indivíduo alfabetizado TOPA – Todos Pela Educação, Programa do go(PAIVA, 1987, p. 184).
verno estadual com o objetivo de alfabetizar um
milhão de baianos até o ano de 2010. O programa
Pode-se considerar que nada disso poderia Brasil Alfabetizado, partiu de pesquisas que revesoar muito estranho, já que em plena ditadu- lavam uma grande quantidade de pessoas analra o governo militar, jamais se conceberia uma fabetas no país. Começa então um processo de
educação que permitisse ao aluno pensar de alfabetização nos estados e municípios que conta
forma crítica e emancipatória, muito menos no ainda com a formação continuada dos educadoque se refere a educação de jovens e adultos: res, bem como a criação de material didático próprio para os programas (UNESCO, 1997, p. 2).
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Apesar de não estar havendo continuidade
dos programas ao longo dos tempos, a Educação de Jovens e Adultos está sempre sendo
buscada, com o objetivo de realmente permitir
o acesso de todos à educação, independentemente da idade e consequentemente dos objetivos elencados pelo governo da época:

Se antes a alfabetização de adultos era tratada e realizada de forma autoritária, centrada na
compreensão mágica da palavra, palavra doada pelo educador aos analfabetos; se antes
dos textos geralmente oferecidos como leitura aos alunos escondiam muito mais do que
desvelam a realidade, agora, pelo contrário, a
alfabetização com ato de conhecimento, como
Mesmo reconhecendo a disposição do go- ato criador e como ato político (FREIRE, 1989,
verno em estabelecer uma política ampla para p. 30).
EJA, especialistas apontam a desarticulação
entre as ações de alfabetização e de EJA, quesA essa nova pedagogia de Paulo Freire, deutionando o tempo destinado à alfabetização e à -se o nome de “Pedagogia Libertadora” e até
questão da formação do educador. A priorida- hoje seus conceitos são utilizados na educação
de concedida ao programa recoloca a educa- atual. Caiu como uma luva no que se refere a
ção de jovens e adultos no debate da agenda educação de jovens e adultos principalmente,
das políticas públicas, reafirmando, portanto, buscando aproveitar a bagagem desse aluno,
o direito constitucional ao ensino fundamen- que por essa ou aquela razão, não completou
tal, independente da idade. Todavia, o direito ou abandonou os estudos. Essa aproximação
à educação não se reduz à alfabetização. A a realidade do aluno, à busca incessante na
experiência acumulada pela história da EJA formação de um indivíduo crítico e emancipanos permite reafirmar que intervenções breves do, promoveu ares liberais, positivos e signie pontuais não garantem um domínio suficiente ficativos na educação, tão necessários para
da leitura e da escrita. Além da necessária con- uma época tão obscura e ditadora do qual se
tinuidade no ensino básico, é preciso articular encontrava o Brasil da década de 60:
as políticas de EJA a outras políticas. Afinal, o
mito de que a alfabetização por si só promove
Os conteúdos são temas geradores ou gruo desenvolvimento social e pessoal há muito pos temáticos, retirados da prática cotidiana
foi desfeito. Isolado, o processo de alfabetiza- dos educandos. Cada pessoa ou grupo disção não gera emprego, renda e saúde (VIEIRA, põe, em si próprio, dos conteúdos necessários
2004, p. 85-86).
de onde se parte. A transmissão de conteúdos estruturados a partir de fora é considerada
Dessa forma, fica claro o caminho que a EJA uma invasão cultural, porque não emerge do
percorreu em nosso país até chegar aos dias saber popular (LIBÂNEO, 1996, p. 33).
de hoje. Muito já foi feito, mas ainda há o que
se fazer. Não se pode acomodar com os avanFreire (1989) condenava a chamada “educaços já conseguidos, é necessário vislumbrar ção bancária”, onde o aluno seria apenas um
novos horizontes na busca da total erradicação ser onde os conteúdos previamente estabeledo analfabetismo em nosso país, pois a educa- cidos pelos professores, seria depositado, sem
ção é direito de todos e dever do estado.
questionamento ou qualquer análise crítica.
Sabe-se com o percurso da história, que essa
Com a Pedagogia de Paulo Freire, que nasce pedagogia foi intensamente cerceada após o
nesse clima de mudanças no início dos anos Golpe Militar de 64, e a instauração dessa dita60, a Educação Popular é articulada à ação dura no Brasil, trouxe uma educação reacionápolítica junto aos grupos populares, intelectu- ria, classista, centrada na falta de liberdade, de
ais, estudantes, pessoas ligadas à Igreja Ca- pensamentos críticos e na formação do aluno
tólica e a Conferência nacional dos Bispos do apenas para o mercado de trabalho (FREIRE,
Brasil (CNBB). Em 1964, foi aprovado o Plano 1989).
Nacional de Alfabetização:
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Felizmente a época da ditadura passou, com
a redemocratização na década de 80, a educação voltou aos rumos mais igualitários e a
pedagogia atual traz inúmeros conceitos dessa
pedagogia libertadora. Muitos são os benefícios que o EJA trás para os adultos que deixaram de estudar. Porém, são poucas pessoas
que se tornam letradas, pois a maioria da população usa a escrita em um nível superficial,
ou seja, são analfabetos funcionais:
[…] a maior parte da população brasileira
adulta é funcionalmente analfabeta. Quero dizer
que, se bem que sejam capazes de assinar o
nome e de decifrar o letreiro de um ônibus que
tomam diariamente, não conseguiriam ler com
compreensão adequada uma página completa, ainda que se tratasse de assunto dentro de
sua competência (PERINI, 1998 apud, BRITO,
2012, p. 95)
Essa problemática tem crescido a cada ano,
pois apesar da diminuição do analfabetismo, a
população não sabe fazer uso efetivo das práticas de leitura e escrita. São diversos fatores
que tem contribuído para o analfabetismo funcional:
Fatores diversos podem ser apontados, desde a formação deficiente no período escolar,
a baixa escolaridade, o desinteresse pela leitura na sociedade (causado, sobretudo pelo
desprestígio da escrita e do magistério) a concorrência entre a leitura e todos os meios de
comunicação de massa, a onipresença do
computador, a desvinculação criada entre o
diploma e o sucesso em diversas carreiras, a
criação artificial de ídolos semialfabetizados, o
preço do papel e dos insumo necessários à
impressão, que encarecem demasiadamente o
livro, políticas equivocadas de incentivo à leitura e muito outros (COSTA, 2009, p. 26).
Percebe-se que muitos desses fatores são
causados por problemas da própria cultura deficiente em que se encontra o país, que tem
trocado diversos valores e se perdido em algo
que não leva a nada. Essas problemáticas vêm
gerando novas situações preocupantes, pois “o
resultado da falta de noção de cidadania, desenhada na evasão escolar, no desemprego, em

baixos salários, é a violência. Nunca o Brasil
viu tanta violência urbana, num clima que faz
lembrar uma guerra civil” (DIMENSTEIN, 1997
apud COSTA, 2009, p. 79).
A importância de uma educação de qualidade, de uma educação que promova o letramento é algo que se faz necessário, pois a leitura
abre-lhe portas ao conhecimento e se torna um
corrimão para o aluno, auxiliando a estabelecer
os valores que utilizará para sua vida:
A atuação da escola na formação de leitores de primeiras letras pode resultar acréscimo
significativo de valores humanos, sociais, econômicos, científicos, filosóficos, sociológicos,
psíquicos, artísticos e tantos outros. A iniciação
da criança nas habilidades de leitura abre-lhe
portas ao conhecimento. A competência da leitura, adquirida nas trocas que, enquanto leitor,
ela realiza, aperfeiçoa-se ao longo da vida e
pode mantê-la conectada a toda produção do
pensar, agir e criar, realizada pela humanidade
e registrada em formato de textos escritos. A
força dessa aprendizagem constrói consciência e atitudes eficazes ao longo da vida (COSTA, 2009, p. 23).
O EJA traz grandes contribuições para nossa
sociedade. Ao letrar um aluno de EJA não o
ensinamos apenas a ler e escrever, mas também a usar e pensar sobre o que se lê e o que
se escreve, ao ensinarmos essa prática, o aluno de EJA eventualmente vai sentindo prazer,
adquirindo conhecimentos, se tornado crítico,
estabelecendo valores e começando a refletir
sobre o mundo e suas práticas, superando as
expectativas que tinha a respeito de seus estudos e aprendizagens (COSTA, 2009, p. 23).
Se faz necessário a mudança de olhar, por
parte da educação, escola e professores sobre
a Educação de Jovens e Adultos (EJA), não
pensando apenas como a aquisição do código
da escrita, mas como algo mais complexo, que
contribui para a mudança de práticas e valores,
e assim, a mudança e o crescimento de uma
sociedade (COSTA, 2009, p. 23).
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PRÁTICAS DE LEITURA
As práticas precisam ser contextualizadas,
buscando sua qualidade no processo da
aprendizagem. Ao ler, as pessoas podem dialogar com o texto. O trabalho de leitura em sala
com a poesia deve utilizar-se do conhecimento
de mundo e linguístico que o aluno já possui.
Muitas vezes o livro didático é a sua principal,
senão única fonte de acesso a textos literários.
Dessa forma, ao apresentar poesias para os
alunos é necessário oferecer propostas que
colaborem para que sintam prazer em ler textos diversos. Segundo Martins (2006, p 46):
A aprendizagem da leitura da escrita significa
uma conquista de autonomia, permite a ampliação dos horizontes, implica um comprometimento, uma ruptura com a passividade em relação ao uso dos códigos da sociedade atual.
A prática da leitura pode contribuir para mudar
a vida do leitor, no sentido de que ela pode
proporcionar a ampliação do seu repertório e
a aquisição de uma visão crítica diante da sua
realidade social (MARTINS, 2006, p. 46).
É importante que os professores valorizem a
Literatura de Cordel e a Literatura Marginal devido à variante não padrão utilizada. Garantindo que não se estigmatizam e nem diminuam
o valor de uma variante que é conhecida e utilizada pelo aluno em seu cotidiano. De acordo
com Freire (1998):

Para Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da
Autonomia (FREIRE, 2002), é preciso respeitar
educandos e educadores, valorizando sua história e cultura, vendo-os como seres que ensinam, aprendem e integram a sociedade. Para
que haja uma leitura efetiva é preciso que o
leitor interaja com o texto e que o mesmo tenha significado. Como lembra Geraldi (1988, p.
80), “ao ler, o leitor trabalha produzindo significações e é nesse trabalho que ele se constrói
como leitor. Suas leituras prévias, sua história
de leitor, estão presentes como condição de
seu trabalho de leitura e esse trabalho o constitui leitor e assim sucessivamente”.
Segundo a autora Isabel Solé (1998), no livro Estratégias de leituras, quando o objetivo
é aprender, isso significa, em primeiro lugar,
ler para poder se guiar num mundo em que
há tanta informação que às vezes não se sabe
nem por onde começar. Em segundo lugar, significa não ficar apenas no que dizem os textos,
mas incorporar o que eles trazem para transformar o próprio conhecimento.
Contudo, observa-se que, atualmente há uma
grande concorrência com o uso desenfreado
com aparelhos celulares, TV, jogos de videogame que acabam desmotivando os alunos à
leitura de livros físicos principalmente. Entretanto, o problema reflete não só na escola, mas na
vida do aluno enquanto cidadão que se torna
muitas vezes analfabeto funcional.

Não se esgota na decodificação pura da
palavra escrita ou da linguagem escrita, mas
que se antecipa e se alonga na inteligência do
mundo. A leitura do mundo precede a leitura
da palavra, daí que a posterior leitura desta
não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto
a ser alcançada por sua leitura crítica implica a
percepção das relações entre texto e contexto
(FREIRE, 1998, p.11).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O gosto pela leitura e pela poesia, interpretar textos, beleza, leveza, um novo olhar para a escola. O educador deve sempre estar focado em adquirir novos conhecimentos que possam, além
de tudo, auxiliá-lo no desenvolvimento de novas metodologias beneficiando o conhecimento dos
alunos.
As experiências adquiridas a partir de Projetos são tão importantes e marcantes na carreira
profissional que apontam tantos benefícios não só na área do conhecimento, como também em
pesquisas, incentivo aos colegas iniciantes e aqueles colegas desmotivados.
A educação, o conhecimento e as habilidades de leitura, escrita e matemática que um indivíduo adquire ao longo da vida precisam de uma continuidade nas atividades educativas para
fortalecê-las, adaptá-las e mantê-las ao longo do tempo. No entanto, as iniciativas para combater
o analfabetismo não são suficientes por si mesmas; eles são dependentes e precisam do apoio
da aprendizagem ao longo da vida, mesmo durante a vida adulta.
A eficácia de uma estratégia abrangente para a universalização da alfabetização também depende de medidas preventivas - por exemplo, iniciativas para melhorar o sistema educacional em
geral. Trabalhos que transformam todos os envolvidos: alunos, pais, comunidade, e ultrapassam
os muros da escola, mas também na parte humanizadora, experiências que leva-se para vida.
Não há limites quando se tem amor naquilo que se propõe a fazer.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E A
IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE

RESUMO: O presente trabalho busca apresentar o contexto lúdico na Educação Infantil, a sua
importância e as práticas pedagógicas permeadas neste contexto de aprendizagem. O lúdico
na educação se torna um recurso que envolve a criança e proporciona prazer e interesse,
neste sentido estimula o pensamento e favorece as relações que permeiam a aprendizagem
e o desenvolvimento em todos os seus aspectos, emocional, motor e cognitivo. A inserção de
jogos e brincadeiras que proporcionam o contato com a linguagem oral e escrita na educação
infantil não visa a alfabetização precoce, mas sim poder oportunizar às crianças que aprendam sobre as palavras no momentos de brincadeira. A brincadeira e o jogo na aprendizagem é
um recurso pedagógico e contribui para o processo de desenvolvimento e formação da criança, estimulando o pensamento e a criatividade e melhorando as relações entre os seus pares,
adultos e crianças, além de ser fator fundamental para o desenvolvimento da criança na faixa
etária que compreende a Educação Infantil. O educador é o mediador no processo de desenvolvimento infantil, neste sentido, é possível pensar que a partir das brincadeiras, adultos e
crianças podem criar diferentes formas de brincar possibilitando a criação de um espaço em
que o lúdico é o principal elemento da aprendizagem.

Palavras-chave: Educação Infantil; Jogos e Brincadeiras; Lúdico; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo traz uma revisão bibliográfica com o objetivo geral de analisar de que maneira
o lúdico contribui para o processo de ensino e aprendizagem e objetivos específicos
apresentar de que maneira o lúdico, na forma de brincadeiras e jogos, é utilizado como
recurso pedagógico na escola e qual é a abordagem dos conteúdos na perspectiva lúdica de
aprendizagem. O método de investigação que será utilizado nesta pesquisa é uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva com o foco voltado a aprendizagem na Educação Infantil e a
importância do lúdico neste contexto de aprendizagem.
O conceito de infância com o passar dos tempos sofreu diferentes modificações, não existia
uma história para a infância, pois o adulto não possuía a capacidade de enxergar a criança
diante de uma outra perspectiva, o sentimento de infância não existia e a criança fazia parte do
contexto dos adultos em seus hábitos e costumes. Recebiam os cuidados essenciais e depois
desse período a criança era incorporada à cultura do adulto, não havia uma concepção de infância que considerasse as particularidades desta faixa etária.
Em um segundo momento, no conceito de infância, a sociedade passa a perceber a inocência
da criança, separando-a da vida dos adultos, momento este em que as crianças passam a frequentar a escola e a participar da vida social. O conceito de sociologia da infância, recorrente
nos dias atuais traz uma visão de infância como uma construção social onde as crianças são
protagonistas.
A brincadeira e o jogo na aprendizagem é um recurso pedagógico e contribui para o processo
de desenvolvimento e formação da criança, estimulando o pensamento e a criatividade e melhorando as relações entre os seus pares, adultos e crianças, além de ser fator fundamental para o
desenvolvimento da criança na faixa etária que compreende a Educação Infantil.
Esta pesquisa se justifica à medida que se torna extremamente relevante o conhecimento das
práticas pedagógicas vivenciadas na Educação Infantil por meio do Lúdico. Todas as ações de
aprendizagem desenvolvidas na Educação Infantil são pautadas na Ludicidade, neste sentido,
conhecer e aprofundar os estudos neste tema visa orientar os educadores na busca da melhoria
de suas práticas e na compreensão de tais conceitos.
A brincadeira contribui e pode influenciar no processo de formação e desenvolvimento da
criança, com as brincadeiras ocorrem as interações entre os pares, além da troca de experiências e das relações que se estabelecem nestes momentos em que o brincar permeia as ações. A
ludicidade carrega uma simbologia e as suas características são modificadas durante a história,
utilizando a perspectiva dos jogos, temos que estes vão se modificando nos diferentes contextos
sociais e históricos. A cultura local também é fator preponderante para as modificações ocorridas nas práticas lúdicas, na forma como os jogos e brincadeiras vão assumindo seus papeis na
sociedade.
A Educação Infantil tem uma ação fundamental para o desenvolvimento da criança de maneira
integral, é responsável por oferecer momentos de aprendizagem e ensino de maneira lúdica,
permitindo a construção de significados e hipóteses. A brincadeira pode ser entendida como
um conjunto de atividades que permitem a criação e a imprevisibilidade das ações de acordo
com o contexto no qual está inserida.
As atividades lúdicas propiciam a criatividade e a sociabilidade, permitindo a formulação de
conceitos com base nas impressões que as crianças tem da realidade que a cerca. O espaço
estruturado e o oferecimento de materiais lúdicas permitem o enriquecimento das competências
e habilidades das crianças, de maneira global envolvendo imaginação e criatividade.
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A LUDICIDADE E A APRENDIZAGEM
Segundo Leite (2006) ao falarmos nas regras,
nos jogos de enredo, não estamos minimizando sua importância, quando as crianças brincam de escola, elas obedecem às regras institucionais que funcionam nessa esfera, quando
brincam de organizar uma festa, elas atendem
às regras que são ditas na sociedade e assim
por diante.
Nos jogos de faz de conta as crianças assumem papeis durante as brincadeiras e fingem
que uma ação ou um objeto tem um significado diferente daquele que lhe é dado de forma habitual. Qualquer objeto na mão de uma
criança pode virar um avião, um carro ou um
helicóptero.
Os jogos tradicionais infantis são aquelas
brincadeiras que fazem parte da cultura popular e são transmitidas de geração em geração
e segundo Kishimoto (2002) algumas ainda
conservam sua estrutura inicial enquanto outras vão sofrendo alterações com o passar dos
anos.
Os jogos de construção são aquelas brincadeiras em que a criança constrói ou cria alguma
coisa a partir de diferentes materiais, segundo
Kishimoto (2002) estes jogos tem uma estreita
relação com as brincadeiras de faz de conta,
pois as crianças constroem cenários para os
seus jogos simbólicos.
Os jogos de regras são aqueles jogos em
que as regras orientam as ações de cada jogador e também podem estar presentes nos
jogos de faz de conta. Os jogos didáticos são
aqueles que estão inseridos no cotidiano escolar, com finalidades claras e articuladas ao
currículo dos diferentes campos do saber.
O jogo é a construção do conhecimento,
principalmente, nos períodos sensório-motor
e pré-operatório. Agindo sobre os objetos, as
crianças, desde pequenas, estruturam seu espaço e o seu tempo, desenvolvem a noção de
causalidade, chegando à representação e, finalidade, à lógica. As crianças ficam mais motivadas a usar a inteligência, pois querem jogar
bem; sendo assim, esforçam-se para superar
obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais. (KISHIMOTO, 1993, p. 96).

Segundo Brandão (2011) cenas semelhantes
podem ser assistidas em diferentes lugares,
como nas casas das crianças. Reconhecemos
muitas vezes como os professores das crianças
lidam com ela na escola quando assistimos a
cena em que brincam de escolinha imitando
os professores. Avaliamos também como os
pais interagem com elas quando brincam de
casinha e mostram os modos como estes se
comportam.
O educador é o mediador no processo de
desenvolvimento infantil, neste sentido, é possível pensar que a partir das brincadeiras, adultos e crianças podem criar diferentes formas
de brincar possibilitando a criação de um espaço em que o lúdico é o principal elemento
da aprendizagem.
Segundo Oliveira (2010) com as brincadeiras as crianças experimentam novas formas de
agir, de sentir e de pensar. Brincando, a criança busca se adaptar de forma ativa à realidade
onde vive. Constrói brincando, a sociedade em
que irá viver quando adulta. Daí a grande relevância do lúdico para o ambiente de ensino-aprendizagem, principalmente para a própria
sala de aula, nos mais diversos níveis de escolaridade, permitindo à criança ressignificar seu
contexto vivido.
A criança, ao brincar, experimenta diferentes
sensações, o brincar pode ser livre, sem direcionamento ou orientação, neste tipo de brincadeira a criança assume papeis e desenvolve
o simbolismo nas suas ações, a brincadeira
simbólica permite o desenvolvimento da criatividade e imaginação. O brincar de maneira
dirigida permite o respeito as regras impostas
pelo grupo e deve haver um acordo entre as
crianças para que a função da brincadeira seja
alcançada.
Embora também reconhecendo a importância do apoio do adulto nas brincadeiras infantis, individuais ou em pequenos grupos, não
minimizamos a relevância do brincar livre, espontâneo no desenvolvimento social, afetivo e
cognitivo da criança. Assim, entendemos que
tanto as brincadeiras livres ou espontâneas
quanto aquelas apoiadas pelos adultos podem
ter um efeito positivo no desenvolvimento infantil e devem estar presentes na educação de
crianças pequenas. (BRANDÃO, 2011, p. 54)
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As brincadeiras e os jogos são extremamente
prazerosos e a experiência pautada na ludicidade torna-se muito mais interessante aos olhos
da criança, a escola que garante o brincar em
suas atividades de aprendizagem vai contribuir
para que a criança tenha os seus direitos respeitados e a sua aprendizagem garantida de
maneira significativa.
A linguagem verbal se torna extremamente
importante momento no qual as crianças representando tais papeis imitam o modo de falar e
o vocabulário utilizado na sociedade, elas brincam de falar como se fossem outras pessoas,
revelando a atenção que elas prestam à língua.
Com base em Kishimoto (2002) o jogo é diferente do brinquedo, no jogo existem algumas
regras e para ser efetivado é necessário que
esteja dentro de um contexto e que todos os
participantes façam parte daquele contexto ali
sugerido. O brinquedo não possui regras e a
criança pode imaginar e se relacionar com o
mundo por meio das brincadeiras.
[...] a escola deve sair da sua função de
transmissora de conhecimentos a serem acumulados para assumir a capacidade de atuar
e organizar os conhecimentos em função das
questões que se levantem. [...] passou-se de
uma concepção segundo a qual as crianças
eram vistas como seres em falta, incompletos,
para uma concepção das crianças como protagonistas do seu desenvolvimento, realizado
por meio de uma interlocução ativa com seus
pares. (BARBOSA, 2008, p. 28).
Os jogos e as brincadeiras permitem práticas variadas e espaços de aprendizagem significativos, promovendo o desenvolvimento da
criança em diferentes aspectos. A cooperação
e o trabalho coletivo em tais práticas também
contribuem para as práticas de respeito e colaboração e com a formação de atitudes em que
o respeito, a cooperação e a responsabilidade
assumem os seus papeis na brincadeira e no
jogo.
Brincando de ler as crianças desenvolvem
habilidades e aprendem a refletir sobre a língua, familiarizando-se com os textos literários,
ampliando o repertório textual e apropriando-se da linguagem escrita e oral. As brincadeiras com palavras incluem brincadeiras de roda,
adivinhas e jogos de regras.

Os jogos são importantes no desenvolvimento infantil e é necessário que sejam criadas situações favoráveis para que possam ser parte
do cotidiano das crianças, tanto em situações
espontâneas, como em situações dirigidas e
orientadas pelos adultos. Nas diferentes situações de jogos e brincadeiras, as crianças se
manifestam e expressam aspectos relativos às
suas vivências cotidianas, reproduzindo e ensaiando papeis e contextualizando suas experiências com aquelas vivenciadas em seu meio
social.

A LUDICIDADE E AS PRÁTICAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo Kishimoto (1994) desde a instalação do primeiro jardim de infância no Brasil,
se discute a importância deste tipo de ensino
para as crianças e com o desconhecimento da
função educativa da pré-escola esta instituição
foi sempre associada a assistência e a religião.
Assim para o senador Junqueira, em 1879, o
jardim de infância não passava de uma instituição de caridade para meninos desvalidos.
Ainda conforme o autor, o educador Alvim
Reis, contrariando este paradigma instaurado
na época, definia que a escola maternal atendia as crianças de 2 a 4 anos, enquanto o jardim de infância atenderia as crianças de 04 a
06 anos, o que definia o atendimento da instituição não era a classe social a qual pertencia
à criança e sim a sua faixa etária. Um estabelecimento pré-escolar só poderá ser considerado como tal quando oferecer um trabalho
de natureza pedagógica, [...] sem distinções de
qualquer natureza. (p.60).
Com Froebel surge o jardim de infância
(Kindergarten) em 1840, como uma instituição ligada à educação propriamente dita para
crianças, com o intuito de proporcionar o desenvolvimento integral da criança considerando todos os aspectos.
Falamos de brincadeira para nos referirmos a
diferentes ações das crianças que envolvem o
lúdico e, por isso, privilegiam o processo, e não
um resultado visível. Um bebê brincando com
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suas mãos ou pés, explorando objetos que colocamos ao seu redor; uma criança um pouco maior transportando água com uma latinha
para molhar a terra e fazer uma estradinha para
passar com um carrinho; uma criança maior
fazendo circular um pequeno caminhão e se
colocando no lugar do motorista que entrega
produtos de casa em casa; crianças em torno
de um jogo de mesa ou correndo pelo pátio;
seja qual for a brincadeira, as crianças estão
sempre aprendendo quem elas são, como as
coisas funcionam, estão percebendo o mundo
ao seu redor e formando uma memória do que
fazem e aprendem. (SÃO PAULO, 2019, p. 85)
Para as concepções do sócio interacionismo,
a aprendizagem, o desenvolvimento e o ensino
caminham juntos e não de maneira independente, a interação social permite o desenvolvimento das funções psicológicas das crianças
e a mediação nas ações e práticas promovem
o desenvolvimento e a aprendizagem significativa. Neste sentido, a escola deve prever o
acompanhamento e a avaliação das interações
pedagógicas que serão propostas no contexto
escolar.
De acordo com as Orientações Curriculares (2007) brincar é uma atividade aprendida
na cultura que possibilita que as crianças se
constituam como sujeitos em um ambiente em
contínua mudança, onde ocorre constante recriação de significados, condição para a construção por elas de uma cultura de pares, conjunto relativamente estável de rotinas, artefatos,
valores e interesses que as crianças produzem
e partilham na interação com companheiros de
idade. Ao brincar com eles, as crianças produzem ações em contextos sócio histórico culturais concretos que asseguram a seus integrantes, não só um conhecimento comum, mas a
segurança de pertencer a um grupo e partilhar
da identidade que o mesmo confere a seus
membros.
Froebel foi o precursor a dar ênfase as atividades lúdicas, definindo que os jogos possuem
finalidades e dentre elas, estão o raciocínio lógico e a competição. A criança participava de
atividades de criação com blocos de montar e
de atividades que permitiam a sua relação com
o meio.

Além de se divertirem ouvindo histórias, as
crianças também se envolvem, espontaneamente ou após estímulo dos familiares e professores, em brincadeira em que fazem de conta que leem em voz alta. Ao fazer de conta que
leem, as crianças encenam situações sociais
em que a escrita se faz presente e tendem a
imitar os modos como os adultos praticam as
atividades de ler diferentes gêneros discursivos. Nesses momentos, elas reproduzem não
apenas o conteúdo da história, mas também
trechos do texto. Ao modificarem alguns trechos que não sabem de memória, é comum
observamos o esforço em continuar o texto
construindo sequencias linguísticas com estilo de linguagem semelhante ao adotado pelos
autores. (BRANDÃO, 2011, p.60-61)
Na educação infantil, o trabalho no sentido
de propiciar a criança o contato com o mundo
letrado e a oportunidade de participar de situações que sejam mediadas pela escrita e leitura, é fundamental, especialmente para aquelas
crianças que demonstram ter menos oportunidade de acesso a estes materiais e situações.
O brincar é atividade própria da criança, sua
forma de estar diante do mundo social e físico
e interagir com ele, na brincadeira a criança estabelece relações com os demais parceiros e
constrói conhecimento e cultura. Com a brincadeira a criança se desenvolve e passa a compreender o mundo que a cerca, por meio das
relações que estabelece ao brincar.
Kramer (1999) destaca, em relação a esse
período da vida escolar da criança, que vai de
0 a 6 anos, denominado Educação Infantil, que
uma nova concepção de educação para essa
faixa etária vem sendo pensada com base em
um novo olhar sobre a infância, numa perspectiva em que os aspectos culturais e sociais
adquirem importância no desenvolvimento da
criança em sua formação.
As creches podem ser consideradas fruto da
luta de pessoas envolvidas na educação infantil, dos movimentos populares e das reivindicações feministas, que levantavam questões
sobre a Pedagogia vinculada a Assistência Social.
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Essa forma discriminatória de organização
da pré-escola assemelhava-se a de países
europeus, como a França, onde a educação
infantil comportava escolas maternais, anexas
a escolas primárias, para filhos de operários,
e jardins de infância, anexos aos liceus particulares, destinados à classe de melhor poder
aquisitivo. (KISHIMOTO, 1994, p.60).
Com base nos estudos das diferentes áreas
como Sociologia, Psicologia e Linguística temos que o brincar revela a maior parte das
expressões na infância, com a brincadeira, o
sujeito é capaz criar culturas e aprendizados
significantes. Na brincadeira, a troca de experiências entre os pares oportuniza uma gama de
recursos para ampliar os seus pensamentos,
seja com as outras crianças ou com os adultos
que realizam as intervenções durante o ato de
brincar. Com a brincadeira de faz de conta, a
criança ensaia diferentes papeis e representa
situações vivenciadas em seu meio cultural.
Os jogos e brincadeiras estão vinculados no
processo de ensino de aprendizagem na Educação Infantil, não há aprendizagem sem o lúdico permeando as práticas escolares, toda a
aprendizagem na infância é pautada e concebida com a ludicidade. Com a brincadeira a
criança é capaz de se expressar de diferentes
maneiras e reproduzir situações cotidianas, realizando referências com o seu meio social e
com as ações que presencia em seu cotidiano,
tanto na escola como fora dela.
Com base nas ideias de Barbosa (2008) para
que a aprendizagem ocorra é preciso a organização de um currículo que seja significativo
para as crianças e também para os professores. Um currículo não pode se basear apenas
na repetição de conteúdos, o conhecimento é
transitório e inacabado e deve permanecer em
constante pesquisa para a adoção de novas
práticas significativas nas práticas escolares da
infância.
É necessário que se encontrem interrogações
nos percursos que as crianças fazem. Para tanto, é fundamental emergi-las em experiências e
vivências complexas que justamente instiguem
sua curiosidade. Nessas situações, é importante ressignificar as diferentes formas de interpretar, representar e simbolizar tais vivências, por

meio do desenho, da expressão corporal, do
contato com diferentes materiais. (BARBOSA,
2008, p. 37).
Na Educação Infantil, há uma série de atividades programadas para estimular a aquisição
dos conhecimentos e das habilidades necessários para o desenvolvimento da criança. Segundo Piaget, a criança já nasce com as pré-condições neurológicas do conhecimento, mas as
condições de fato se dão com atividades que
ele denomina jogos (de exercício, simbólicos e
de regras, conforme as idades). Essas atividades serão mais prazerosas se forem consideradas e respeitadas as emoções, os sentimentos
e as necessidades das crianças no momento
em que estão vivenciando as propostas trazidas pelo educador.
De acordo com Sommerhalder (2011) podemos afirmar que a abordagem construtivista
considera o brincar um elemento fundamental
para o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, dado que esse seria uma
forma da criança resolver problemas e situações problemas que surgem a partir de sua
interação com o meio. Com isso, o jogo é valorizado no espaço educativo da criança na educação infantil.
Segundo Brougère (2002) Froebel trouxe
uma importante contribuição quando aponta
que a originalidade está no vinculo que ele
estabelece entre suas teses sobre o papel do
jogo na primeira infância e a concepção de um
material estimulante, específico, manipulável e
simbólico. A exploração do material em si que
se torna uma ação educativa e não o material,
o material por si só não exerce sobre a criança nenhuma ação educativa, seu efeito depende da ação e iniciativa da criança em explorar
suas potencialidades.
O brinquedo faz com que a criança pense e
desenvolva suas capacidades criadoras. Com
seus amigos, estabelece contatos sociais,
ampliando seu campo de atuação, vivenciando atitudes diferentes e avaliando suas possibilidades como participante de um grupo. O
brinquedo tem importância decisiva no desenvolvimento, contribuindo positivamente para realização de cada criança (SAMPAIO, 1984, p.
17).
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Os jogos e brincadeiras abrangem grande
parte do desenvolvimento da criança, quando
representam situações observadas no cotidiano, criando situações imaginárias confrontada
com o real e desenvolvendo suas capacidades e habilidades. Além de proporcionar uma
aprendizagem significativa as brincadeiras e os
jogos, no contexto escolar, podem ser utilizados como entretenimento e diversão e para o
desenvolvimento de determinadas habilidades
e competências.
De acordo com as orientações do Currículo
da Educação Infantil (SÃO PAULO, 2019) no
brincar, as crianças expressam e comunicam
suas experiências, reelaboram-nas, reconhecendo-se como sujeitos pertencentes a determinado grupo social e a um contexto cultural.
Por meio das brincadeiras, aprendem sobre si
mesmas, sobre os homens e as mulheres e as
suas relações com o mundo, sobre os objetos
e os significados culturais do meio em que vivem. Nesse sentido, brincar é uma experiência
por meio da qual os valores, os conhecimentos, as habilidades e as formas de participação
social são constituídos com a ação coletiva
das crianças.
A inserção de jogos e brincadeiras que proporcionam o contato com a linguagem oral e
escrita na educação infantil não visa a alfabetização precoce mas sim poder oportunizar às
crianças que aprendam sobre as palavras nos
momentos da brincadeira.
De um modo geral, as regras dos jogos são
impostas às crianças: antes de iniciar-se o
jogo, as regras são avisadas. No caso da brincadeira de papéis, esse movimento é diferente:
a criança precisa seguir as regras que o papel
adotado impõe e há um acordo mesmo que
não dito em voz alta no grupo que brinca junto sobre como os personagens se comportam:
professora faz assim, cinderela faz assim, mãe
com bebê faz assim e as regras precisam ser
respeitadas como condição para que a brincadeira aconteça. Assim, as crianças aprendem
a seguir regras e combinados por prazer. Também aprendem a conviver com outras crianças:
aprendem que as outras também tem ideias
e propostas, e vão aprendendo a respeitá-las.
(SÃO PAULO, 2019, p. 87).

De acordo com Brougère (2002) aprende-se
a brincar, e um dos momentos essenciais para
a aprendizagem são as interações entre a mãe
e o bebê. Ainda com base no autor, é brincando que a criança se apropria da cultura lúdica,
que segundo ele é um conjunto de regras e
significações que permitem tornar a brincadeira possível. A cultura lúdica não é transferida
para a criança, uma vez que ela é coprodutora, sendo assim, uma produção da sociedade adulta, pois inclui a reação das meninas e
meninos à produção cultural que, é de certa
maneira, a eles imposta.
A escola é um lugar onde se aprende a conduzir a existência, tendo em vista o interesse
comum, e não apenas os desejos e interesses
individuais. Na Educação Infantil, os espaços
possibilitam o exercício da ação coletiva e da
autonomia dos bebês e das crianças nas suas
investigações, isto é, na sua descoberta de si
e dos outros e no conhecimento do mundo.
Estar nesse espaço educativo possibilita aos
bebês e às crianças criar uma voz própria, com
autoria e protagonismo. É um tempo para identificar os seus sentimentos e desejos, construir
um estilo pessoal frente ao mundo, aprender a
compreender as pessoas e a diversidade de
seus modos de ser e estar, fazer escolhas desenvolvendo significados pessoais e significações sociais.
A brincadeira, dentro do contexto educacional, precisa ser orientada, para que a mesma
possa cumprir sua função lúdica e ao mesmo
tempo, sua função como componente facilitador para o processo de ensino e aprendizagem,
na educação infantil, em que as crianças ainda
não percebe a brincadeira como processo pedagógico. Para as crianças maiores as brincadeiras já são compreendidas, como subsídios
pedagógicos necessários, já com relação as
crianças da educação infantil, esse processo
deve ser muito mais elaborado, uma vez que
as mesmas, ainda não exercem uma visão clara e consciente do brincar como aprendizagem
pedagógica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Infantil é capaz de promover aprendizagens e experiências com um enorme
significado para as crianças, a escola é um espaço de promoção em que as capacidades das
crianças são ampliadas e valorizadas, ambiente no qual a criança acessa o mundo letrado de
maneira direcionada e com intencionalidade, o que visa favorecer o seu desenvolvimento integral
e ampliar as capacidades de fala, escuta, leitura e escrita.
O brincar é uma das atividades próprias do universo infantil e como tal permite que a criança
se expressa em todas as suas formas, a criança quando brinca, se relaciona com os espaços,
com as pessoas e com os diferentes contextos no qual está inserida. Nas relações que desenvolve durante a brincadeira a criança vai elencando e mostrando as suas preferências, seja em relação as brincadeiras em si, seja em relação as suas parcerias durante as ações que estabelece
nos momentos de brincar. A criança compreende o mundo que a cerca, por meio das relações
que estabelece ao brincar.
O conceito de sociologia da infância, perspectiva recorrente nos dias atuais aborda uma concepção da infância como uma construção sócio histórica, contrapondo-se ao conceito de simples socialização imposta pelas instituições e pelos adultos. O imaginário social constitui-se uma
das formas específicas de relação das crianças com o meio, na visão de infância como uma
construção social específica e com uma cultura própria há uma ruptura com as abordagens clássicas da socialização infantil e as crianças são vistas como atores e protagonistas.
Os jogos e brincadeiras auxiliam no processo de aprendizagem lúdica, é durante as ações
que estabelecem nas brincadeiras e nos jogos que a criança toma decisões, busca maneiras de
resolver os seus conflitos, de vencer os desafios propostos, e assim, descobre novas alternativas
e cria novas possibilidades, além disso, proporcionam a imaginação às crianças no qual elas
são capazes de criar situações e lidar com dificuldades e medos, reproduzindo situações que
refletem o meio em que vivem.
A educação infantil passou de um conceito intimamente ligado a assistência, atendimento as
mães trabalhadoras, preocupação com a marginalização das crianças, para um conceito voltado
à educação propriamente dita, onde o cuidar e o educar são indissociáveis numa pedagogia
centrada na criança e no seu desenvolvimento em todos os seus aspectos.
Com a brincadeira a criança estabelece relações e compreende as interações que ocorrem
no mundo que a cerca, ao pensar no lúdico em sala de aula e nos ambientes de aprendizagem,
podemos afirmar que se trata de educar com prazer e alegria e a postura do educador é um
fator determinante para que a aula aconteça de forma lúdica.
As brincadeiras e os jogos e as interações que eles proporcionam favorecem o desenvolvimento de habilidades físicas, cognitivas, sociais e afetivas. Dentre elas: a criatividade, o raciocínio
lógico, a representação simbólica, o planejamento, a capacidade de respeitar regras, de considerar diversos pontos de vista e de criar vínculos consistentes, aspectos
que encorajam a autonomia e são necessários para que a criança, gradualmente, entenda a si própria, sua cultura, sua importância na vida
dos outros e futuramente na sociedade.
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A BNCC E AS ADAPTAÇÕES CURRICULARES
NO ENSINO APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA:
EXPLORANDO ESTRATÉGIAS E CONSTITUINDO
SABERES MATEMÁTICOS

RESUMO: A importância do tema proposto consiste no fato de que a BNCC trouxe importantes
mudanças no ensino de matemática, tornando a disciplina mais flexível, condizente com a
realidade e o contexto atual onde o ensino deve ser mais interativo, participativo e integrado
as demais disciplinas que compõem o currículo nacional. Busca-se por meio DA BNCC estabelecer um padrão de ensino que harmonize as características e regionalidades de todo o país
estabelecendo um propósito calcado em uma base única viabilizando o conhecimento em
pé de igualdade em um país de dimensões continentais. Este trabalho objetiva tratar destas
questões, mas principalmente falar sobre as adaptações curriculares no ensino de matemática
por meio das transformações advindas da implantação da BNCC.

Palavras-chave: BNCC; Matemática; Adaptações; Currículo.

871

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

INTRODUÇÃO

M

uito se tem produzido em nível de discussão a respeito do desenvolvimento curricular no país ganhando destaque este desafio não apenas entre os atores envolvidos
no processo educacional, mas também toda a coletividade. Parte-se de um cenário
caracteristicamente controverso no sentido de que se acomete toda uma estruturação em torno
do currículo comum nacional, levando-se em conta matrizes curriculares atuantes na avaliação
nacional que, por sua vez, funcionam como diretriz adotada para se estabelecer a organização
curricular que faz funcionar todas as escolas no processo matemático de aprendizagem.
Tal questão acontece na condição de parâmetro por conta da carência e inexistência de fato
de um currículo com que assegure direitos básicos de aprendizagem, promovendo a integração
do ensino nacional e para que haja uma justa e imparcial avaliação em larga escala para todas
as instituições de ensino do país.
A importância do tema proposto incide na questão de que mesmo tendo evoluído a passos
largos, ainda permeia-se o debate em grandes proporções sobre o currículo nacional onde avaliações aplicadas em proporções grandiosas, a exemplo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) assim como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), apontam que o
ensino brasileiro não tem correspondido às expectativas educacionais do país, muito menos às
suas demandas, implicando em atraso de conhecimento, formação e tecnologia, constituindo-se
elemento de discrepância entre currículos que são admitidos nas mais variadas instituições de
ensino, causado pela ausência de um instrumento jurídico normativo que possa nortear a organização dos currículos escolares, não apenas matemáticos, mas envolvendo todas as demais
disciplinas.
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PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE
AS IMPLICAÇÕES DO BNCC NO
ENSINO NA ÁREA DE MATEMÁTICA

O texto constitucional veio legitimar essa
questão elevando a educação a condição de
direito de todos e dever do Estado e da família,
complementada pela Lei nº 9.394, onde se positivou as intenções constitucionais no momento em que se proferiu a atribuição de especificidades aos demais entes da federação (União,
Estado, Distrito Federal e Municípios):

Cumpre esclarecer que a propositura de uma
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não
se trata necessariamente de um tema novo no
país, pelo fato de que a primeira vez que foi
mencionado se deu por volta do início da déca§ 1º Caberá à União a coordenação da poda de 80, numa definição bastante ampla que
foi posteriormente admitida pelo texto constitu- lítica nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função
cional.
normativa, redistributiva e supletiva em relação
Dessa forma, é perfeitamente possível com- às demais instâncias educacionais (BRASIL.
preender que a Lei de Diretrizes e Bases da Lei nº 9394, 1996, Art. 8).
Educação Nacional (LDB), cuja publicação
data de 1996, constitui o instrumento formalizado da necessidade de uma Base Nacional
Comum que deveria ser implementada, nos
diversos níveis de ensino e, por conseguinte,
abrangendo todas as escolas, exigindo-se que
sua composição correspondesse a ordem de
60% do currículo escolar, desdobrando-se em
uma parte comum, e tendo cerca de 40% voltada para o segmento diversificado procurando alcançar peculiaridades e características de
natureza regional e local em cada comunidade,
levando-se em conta a cultura, a economia e
aspectos próprios como particularidades de
cada lugar.
Na Carta Magna de 1988, a educação tem
sua descrição enquanto “direito de todos e
dever do Estado e da família, contando com
ampla colaboração social, tendo por objetivo
fundamental o desenvolvimento e a plena formação do cidadão” (CF, 1988).
Todavia, apenas no ano de 1996, com o advento da Lei nº 9.394, a denominada LDB, que
essencialmente foi o parâmetro formalizador
da demanda por uma Base Nacional Comum
que deveria ser implementada, nos diversos níveis de ensino e, por conseguinte, em todas as
instituições de ensino, obedecendo a proporção de 60% do currículo escolar, formada pela
parte comum e os demais 40% voltados para a
parte diversificada obedecendo aos critérios já
mencionados anteriormente.

Em se tratando da educação básica, surge
como questão imperativa dentre as inúmeras
incumbências que a LDB atribui tanto aos estados quanto ao Distrito Federal, a respeito da
obrigatoriedade de proporcionar o Ensino fundamental, ao passo que é uma prioridade, a
oferta do Ensino Médio para os que solicitarem.
Enquanto que em relação ao Distrito Federal e
também os Municípios se incumbe a oferta de
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas,
tendo por primazia, o Ensino Fundamental.
Verifica—se então que o estudo do desenvolvimento curricular no país, produzido por Pires
(2000) a partir da promulgação da LDB, evidenciou transformações curriculares muito importantes caracterizadas por ações de ordem
governamental e que não procediam de movimentos que surgiam no contexto escolar, o que
significa dizer, que não foram basicamente protagonizadas por professores ou mesmo pela
coletividade.
Dentre as características fundamentais das
políticas públicas educacionais no país com
relação as transformações curriculares, verifica-se a ausência de ações de implementação
curricular, o que faz pensar sobre as consequências de que muitos professores vêm atuando em escolas, totalmente desprovidos do conhecimento técnico necessário a respeito das
orientações curriculares que se encontram em
vigor.
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Em se tratando da disciplina de matemática é uma realidade que se mostra ainda mais
acentuada. O currículo de matemática sofreu
reformulação no país segundo as demandas
governamentais de cada período sempre marcada pelo caráter essencialmente burocrático
e administrativo, a exemplo da Revolução de
Campos e Capanema.
A partir disso, uma das principais questões
que aparecem já nas reformulações curriculares iniciais diz respeito ao período entre processos de transformação, inovação e desenvolvimento curricular e os processos de formação
inicial e continuada de professores, mais especificamente sobre o limitado comprometimento desses nos processos de professores que
estão atuando em sala de aula (PIRES, 2007).
Segundo Escudero,
[...] à formação e a mudança tem de ser
pensadas em conjunto; como duas faces da
mesma moeda. Hoje é pouco defensável uma
perspectiva sobre a mudança para a melhoria
da educação que não seja, em si mesma, capacitadora, geradora de sonho e compromisso, estimuladora de novas aprendizagens e,
em suma, formativa para os agentes que têm
de desenvolver na prática as reformas. Simultaneamente, a formação, se bem entendida,
deve estar preferencialmente orientada para a
mudança, ativando aprendizagens nos sujeitos
e na sua prática docente que deve ser, por sua
vez, facilitadora de processos de ensino e de
aprendizagens dos alunos [...] (ESCUDERO,
1992, p .57, apud GARCIA 2005, p. 28).

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Educação (ANPED) com o objetivo de formular
a Base Curricular Comum.
Posteriormente a esses encontros de discussão e debate acerca do tema, que contaram
com ampla participação de representantes da
educação, foi concebida a versão inicial do
BNCC (BRASIL, 2015). A partir desse instante,
professores do segmento do ensino superior
que trabalhavam intensamente na realização
de estudos e também ministrando aulas em
áreas específicas receberam o convite para
participar do trabalho de se estabelecer uma
base comum para todo o país e realizaram a
constituição de um comitê que teria a responsabilidade de emitir relatórios analíticos assim
como pareceres, dotados de criticidade sobre
o documento que seria formulado.
Trata-se de reformulações que culminaram
numa significativa reestruturação de um documento que, em sua segunda versão, objetivando a satisfação dos apontamentos acadêmicos
que cuidam da obrigação de assegurar uma
aprendizagem adequada e satisfatória calcada
na obrigatoriedade de um ensino mínimo segundo a proposta que se evidencia.

Atualmente, a BNCC sofreu reformulação objetivando a satisfação das necessidades que
ainda persistem na educação brasileira e que
até bem pouco tempo atrás não se encontrava contemplada em documentos até o presente momento, cuidando de balizar direitos de
aprendizagem de estudantes, legitimando seu
caráter normativo e sendo utilizado como parâmetro referencial para que escolas tenham
Baseado nessa concepção, depois de 2015 condições de elaborar seus próprios currícuteve início a construção de uma BNCC onde se los, levando-se em conta este importante inscontou com a colaboração da coletividade en- trumento de referência e gestão pedagógica.
quanto requisito necessário e pertinente à sua
configuração. Finalizando o ano de 2015, o MiDessa forma, o que o BNCC atualizado objenistério da Educação requisitou pesquisadores, tiva é a análise de todas as contribuições afeformadores de professores e também convo- ridas a partir do procedimento elaborativo do
cou representantes de associações, a exemplo BNCC em cuidar da organização curricular da
da União Nacional dos Dirigentes Municipais educação nacional.
de Educação (UNDIME) e também Associação
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Esta escrita encontra-se organizada coerentemente em quatro seções que são: II – Metodologia que cuida de descrever o tipo de
metodologia empregada na elaboração da
pesquisa; III – Análise – trata-se da apresentação e análise de saliências que vão sendo
reconhecidas em pareceres criados com base
na versão inicial do BNCC (BRASIL, 2014) e,
por fim, a conclusão que trata de uma síntese de análises descritivas da seção III assim
como dos resultados que a pesquisa produziu.

e progressiva pois em todas as atividades escolares aprendesse a se expressar, conviver,
ocupar-se da saúde e do ambiente, localizar-se
no tempo e no espaço, desenvolver visão de
mundo e apreço pela cultura, associar saberes escolares ao contexto de vida, projetar a
própria vida e tomar parte na condução dos
destinos sociais” (BRASIL, 2015, p. 7).

[...] sinalizar percursos de aprendizagem e
desenvolvimento dos estudantes ao longo da
Educação Básica, compreendida pela Educação Infantil, Ensino Fundamental, anos iniciais e
finais, e Ensino Médio, capazes de garantir, aos
sujeitos da educação básica, como parte de
seu direito à educação” (BRSIL, 2015, pg.7),
elencando doze amplos direitos de aprendizagem a serem alcançados/respeitados ao decorrer da formação do sujeito. A apresentação
declara de maneira articulada a incumbência
pela garantia destes direitos a escola em ampla
cooperação com os demais órgãos públicos
sendo mobilizados os “recursos de todas as
áreas de conhecimento e de cada um de seus
componentes curriculares, de forma articulada

Somando-se a isso, Drunk (2016) evidencia
uma análise comparativa que se firma entre a
apresentação da matemática e as outras diversas áreas, atribuindo o devido destaque para
as áreas de linguagens, ciências da natureza
e também as Ciências Humanas, sobre as dimensões política, ética e estética incidentes
no processo formativo de indivíduos, evidenciando, na descrição de suas especificidades,
os motivos pelos quais os temas integradores
superaram até mesmo seus próprios objetivos
de aprendizagem, ao passo que a matemática expressava apenas afirmações genéricas e
superficiais, chegando-se a conclusão de que
sua redação:

Na opinião de Passos (2016), a forma como
se deu a redação da versão inicial da BNCC
(BRASIL, 2015), torna imperceptível de qualquer indicativo vinculativo que se estabeleça
A MATEMÁTICA E A BNCC:
entre conhecimentos diversos em variados eiCOMPREENSÃO, ESTRUTURAÇÃO E
xos assim como os componentes curriculares
de ensino fundamental, não possuindo tamMODO DE LINGUAGEM
bém a identificação de características de interA disciplina de matemática que teve sua disciplinaridade, contextualização e inclusive
apresentação inicial na primeira edição da integração o que de certa forma, contradiz a
BNCC (BRASIL, 2014), a partir da análise de proposta inicial e principal da BNCC (BRASIL,
2016).
especialistas sofreu adequações importantes e
pertinentes conforme as demandas da socieJá em relação a versão atual da área de matedade brasileira naquele período, uma vez que mática da BNCC (BRASIL, 2016) ficou claro o
segundo seus elementos propositivos da mes- princípio que se conhece onde o ““ ensino seja
ma forma que as terminologias utilizadas não contextualizado e interdisciplinar, mas que, ao
eram condizentes necessariamente tanto com mesmo tempo, se persiga o desenvolvimento
as propostas quanto com os objetivos gerais da capacidade de abstrair, de perceber o que
contidos na BNCC, não apresentando inclusive pode ser generalizado para outros contextos,
uma condição de homogeneidade sobre a sua de usar a imaginação” (BRASIL, 2016, p. 132),
ordem estrutural em analogia com as outras proporcionando a sugestão do uso da metoáreas que chegaram a uma articulação entre dologia de resolução de problemas enquanto
proposições e objetivos evidenciados na pri- instrumento cuja finalidade é alcançar objetivos
explicitamente declarados.
meira versão concebida da BNCC, a saber:
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[...] mostra uma discrepância nítida quanto às formas adotadas para caracterizar suas
especificidades. Enquanto as outras três áreas buscam motivar a Leitura fornecendo pistas abrangentes sobre como e por que seus
conhecimentos têm importância em vários dos
aspectos da vida em sociedade, na Matemática o discurso é iniciado com duas afirmações
genéricas e nada originais sobre a relevância e
amplitude do papel social desta ciência, para
justificá-las, imediatamente, apenas por meio
de exemplos que podem ser entendidos como
pertinentes ao âmbito restrito da própria matemática escolar tradicional (DRUNK, 2016, p.
2).
A matemática como área é fundamental em
sua contribuição para se formar indivíduos muito além do mero conhecimento de instrumentos
matemáticos, uma vez que segundo os PCN’s,
a matemática apresenta na sua colaboração
formativa serve:
[...] para o desenvolvimento de processos
de pensamento e a aquisição de atitudes, cuja
utilidade e alcance transcendem o âmbito da
própria matemática, podendo formar no aluno
a capacidade de resolver problemas genuínos,
gerando hábitos de investigação, proporcionando confiança e desprendimento para analisar e
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 (BRASIL, 2000, p. 40).

Todavia, a matemática emprega a palavra
“eixo” para o que é conhecido segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) e também no Referencial Curricular Estadual como
“bloco de conteúdo”, não declarando a justificativa a nível teórico para o emprego de tal
termo.
Em alguns estados como em São Paulo, por
exemplo, os blocos de conteúdos da matemática consistem em: Álgebra e funções; Aritmética, Geometria e Estatística e Probabilidade.
Na versão atual da BNCC (BRASIL, 2016), importantes adequações em relação a perspectiva contemplativa de aspectos e questões que
são descritas nos pareceres em relação a uma
espécie de padronização de termos que até o
presente momento não se distinguiam de outras áreas, se colocando em substituição ao
termo “eixo” para “unidades de conhecimento”
e dessa forma incutindo-se nos objetivos gerais de formação, que visam a contemplação
do discurso de temáticas específicas ou especiais ensejando uma articulação importante e
viável entre as áreas contidas no plano.

Porém, os objetivos gerais de formação na
área de matemática, que se prestam a articulação firmada entre temas especiais e eixos
de formação, que devem segundo propõe a
BNCC (BRASIL, 2016) perpassar por objetivos
de aprendizagem em cada área, não podem
ser percebidos em objetivos de aprendizagem
nas unidades de conhecimento específico principalmente na área de matemática, que abrange sucintamente determinados aspectos em
Segundo descrito por Druck (2016), a área relação a apresentação de cada unidade de
de matemática em sua versão inicial do BNCC conhecimento.
(BRASIL, 2015), não considerou um correto
emprego dos termos que foram expostos em
Compreende-se a adaptação de termos utilisua primeira proposta da edição da BNCC. Se- zados na apresentação geral e também nas digundo o autor, a terminologia Eixo Integrador versas áreas de conhecimento em sua primeira
tem por finalidade segundo a proposta geral versão em relação a segunda e atual da BNCC
da Base, ser empregado para determinados (BRASIL, 2016) que são interpretadas enquantemas que exercem o papel de articulação de to avanço. Entretanto, o uso de novas palavras
conhecimentos entre componentes da área e muitas vezes similares para que se descreva
também entre áreas de conhecimentos eviden- finalidades diversas, assim como o distanciaciadas.
mento entre os objetivos gerais de formação
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para a área de matemática assim como seus
objetivos específicos de aprendizagem criando situações de dificuldade em uma coerente
apropriação da proposta por professores produzindo um ensino descontextualizado.

É importante esclarecer que a área da matemática foi exposta a muitas críticas pontuais
e cruciais de pareceristas e especialistas na
disciplina, principalmente em relação ao tratamento dispensado à organização e também as
conexões entre as mais diversas matemáticas,
resultando na fragmentação de conteúdos segundo as especificidades (denominados de
eixo na primeira versão do BNCC) do conhecimento matemático (CARVALHO, 2016).

Hodiernamente, existe um consenso sobre a
definição de Matemática enquanto “ciência dos
padrões”, uma maneira de se contemplar o
mundo, tanto na dimensão física quanto biológico e sociológico, assim como o mundo oculto nas mentes e no imaginário das pessoas”
Já na segunda versão, a organização produ(DEVLIN, 2007).
ziu uma proposta de uso do termo unidades do
conhecimento e estrutura a área da matemáA matemática possibilita a realização de uma tica em quatro unidades: Álgebra e Funções,
análise legítima de padrões abstratos, não Números e Operações, Estatística e Probabiliimportando se são numéricos, de forma, mo- dade e Geometria.
vimento, comportamento, transformação, de
posicionamento ou natureza abstrata em relaEspecificamente em cada uma destas unidação aos padrões expostos, remetendo-os as des de conhecimento, contou-se com a elabonotações, representações e as mais diversas ração de um texto prévio proporcionando indimaneiras de descrever estes aspectos (MUNIZ, cativos a respeito da especificidade e também
2016).
da potencialidade de cada unidade apresentando sucintas sugestões e recomendações
As diversas Matemáticas e suas próprias lin- conectivas para com outras demais unidades
guagens, procedimentos e formatos específi- (AUGUSTO, 2016).
cos de conceber o pensamento, surgem, deliberando-se enquanto soluções relacionadas
Outra questão importante evidenciada por
com as demandas humanas em solucionar especialistas e que obteve muita ênfase por
problemas frutos tanto do desenvolvimento cul- Drunk (2016), consiste na percepção, mas não
tural e tecnológico quanto de acontecimentos exatamente explícita o descrito no documento,
internos ou situações do próprio universo ma- por conta de uma adoção intencional de um
temático.
modelo curricular em Espiral onde é possível
observar no âmbito de sua estrutura esse asÉ possível entender que a Lógica, a Aritmé- pecto na área da matemática.
tica, a Algebra, a Geometria, a Probabilidade
assim como a Estatística dentre tantas outras,
Esse modelo curricular espiral segundo Pifazem parte do espectro universal matemático res (2004), consiste em um modelo curricular
que por conseguinte, são elementos perten- que tem por bases de sustentação a hipótese
centes uma certa área do conhecimento, que que Bruner (1975) apresenta em seus trabase define enquanto Ciência, abrangendo um lhos onde no sentido de que toda e qualquer
enorme conjunto de linguagens, de práticas, matéria ou disciplina possibilita elementos funconceitos e maneiras de se conceber o pen- damentais para a formação e a educação de
samento matemático que vai evoluindo com o uma criança, de modo que algo pode de fato
decorrer do processo histórico e de desenvol- ser ensinado a ela, a todo instante, onde, porvimento da humanidade (CERQUEIRA, 2003). tanto, um plano de estudos tem que ser cautelosamente configurado abordando importantes
questões, princípios e também valores de uma
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sociedade que acredita ter interesse contínuo
em seus membros componentes. A característica mais importante que se apresenta neste
modelo implica na estruturação sobre o anterior, realizando a ampliação e a distinção além
de proporcionar outros níveis diversos de profundidade no conhecimento matemático.
Na versão atual da BNCC (BRASIL, 2016) é
possível averiguar que segue não exatamente
explícita a opção teórica por um determinado
modelo curricular, mas esta nova organização,
demonstra claramente o aprofundamento para
cada ano que é caracterizado segundo o currículo em Espiral.
A partir disso, a articulação que se produz
entre as variadas matemáticas (denominadas
de unidades de conhecimento) em cada uma
das etapas da escolarização são firmadas de
forma indireta dependendo da intencionalidade
da BNCC e, atualmente, é papel do professor
criar e firmar a interligação para que os objetivos gerais da matemática em cada uma das
etapas, sendo organizados por eixos, a exemplo dos anos finais do ensino fundamental onde
objetivos gerais da matemática são inseridos
segundo os eixos: Letramento e capacidade
de aprender; Leitura do Mundo natural e social;
Ética e pensamento crítico; Solidariedade e sociabilidade (LIMAVERDE, 2015).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se fundamentalmente de uma pesquisa
bibliográfica, com cunho investigativo enfatizando teoricamente as transformações na disciplina de matemática a partir do advento da
BNCC e também de outros documentos legais
educacionais como a LDB, Lei nº 9.394/96 e
os PCN’s de forma a nortear o ensino matemático voltado para um aprendizado de qualidade.
A pesquisa bibliográfica enseja uma reflexão
teórica a partir do conteúdo proposto ao tema
em questão, de modo que a consulta a importantes autores enseja a possibilidade de um
melhor aproveitamento de tudo que é assimilado em publicações diversas.

Nesse sentido, enfatiza-se em Drunk (2016) uma
importante discussão a respeito do que preceitua
o BNCC, onde o autor faz uma interpretação com
bastante propriedade naquilo que é pertinente a
disciplina de matemática assim como suas principais transformações.
Já Garcia (2005) trata da formação dos professores – aspecto esse crucial e determinante no desenvolvimento de atividades matemáticas, adaptação curricular e principalmente na necessidade de
melhorar as condições de trabalho viabilizando o
conhecimento científico para os professores que
ministram aula de matemática, tornando-as diferenciadas e mais interessantes de modo a derrubar estigmas que os alunos tem em relação à
disciplina. Limaverde (2015) contribui com importantes pareceres a respeito do BNCC e de suas
reformulações, ressaltando as contribuições deste
documento legal para o ensino de matemática.

DISCUSSÃO
Verifica-se do teor da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) que se mostra imperativo no
âmbito do processo buscando a redução de desigualdades e diferenciações educacionais em um
país com dimensões continentais. O trabalho de
se determinar o que deverá ser ensinado em cada
uma das etapas da educação básica possibilita
a construção de expectativas de aprendizagem e
também critérios de qualidade que posteriormente podem ser cobrados de maneira mais eficaz e
transparente.
A partir da adoção de um currículo comum
constitui elemento importante para assegurar aos
alunos em todo o país o direito a um aprendizado
conjunto básico e fundamental tanto de conhecimentos quanto de habilidades. Esse, inclusive é
uma das principais razões para a existência de
um Parâmetro Curricular Nacional (BRASIL, 2007)
e também de currículos estaduais e municipais
onde as instituições de ensino se adaptam ao que
os livros didáticos apresentam, assim como avaliações, a exemplo da Prova Brasil, Enem, Pisa,
etc., objetivando a instituição do ensino baseado
no conteúdo cobrado nos referidos exames.
Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular não apenas na matemática como em outras
áreas tem a finalidade de suprir a lacuna deixada
por essa questão, norteando a organização curricular escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) consiste em m documento que foi
formulado a partir do desejo de se normatizar o conteúdo ensinado em escolas em todo o país,
abrangendo todas as etapas da educação básica, partindo da Educação Infantil e alcançando
até o fim do Ensino Médio.
A consolidação deste documento jurídico legitimou a menção inicial da LDB de 1996, a partir
da unificação dos currículos escolares, sempre respeitando aspectos socioculturais e particularidades de cada região do país.
Hodiernamente as matrizes curriculares de avaliação nacional que, em princípio teriam quer
estruturar-se com base no currículo escolar, funcionam enquanto parâmetros que são utilizados
para que se fixe a organização curricular de escolas. Dessa forma, tendo a criação de uma Base
Curricular, o sistema atual, regido por currículos se transformou de modo que a avaliação assume seu legítimo papel avaliador do ensino e não é mais pautado sobre o que é ensinado.
Dentre as principais transformações na área da matemática, verifica-se que importantes avanços tais como uma maior clareza em relação ao entendimento, a estrutura e a linguagem, ou
seja, concepções a respeito da área de matemática assim como a articulação da disciplina entre
as diversas unidades de conhecimento.
Enfatiza-se que não houve tanta explicitação em relação aos aspectos que apontem avanços
específicos na área de matemática ou que não existissem em documentos anteriores já homologados. Mas, sem dúvida alguma, no âmbito da matemática, o aluno se tornou o protagonista
de seu conhecimento baseado na ponderação de seu desenvolvimento a nível cognitivo, estabelecendo-se questões importantes tais como a contextualização e a interdisciplinaridade, onde a
formalização desta não era tema de discussão a nível científico no país.
Outra questão muito importante é com relação a discrepância da área de matemática com
a proposta da BNCC (BRASIL, 2015) assim como outras áreas também contempladas nesse
documento.
Ainda que a versão atual tenha empregado as terminologias de modo uniforme, a articulação
prevista na proposta da BNCC) não cuidou de se efetivar a maneira direta e mais evidente na
área de matemática, o que não é exatamente perceptível nos objetivos amplos(geral da BNCC,
gerais da matemática, gerais da etapa de escolarização).
Com isso, verifica-se um importante avanço fazendo com que a matemática não seja mais vista isoladamente, mas com uma condição
mais atuante e integrada com as demais disciplinas promovendo um
ensino global para os alunos.
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OS JOGOS COOPERATIVOS COMO TEMA
DE ESTUDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR

RESUMO: Este trabalho apresenta algumas considerações acerca dos Jogos Cooperativos e sua
funcionalidade no âmbito escolar. Primeiramente, o conceito de jogo é apresentado sob a
ótica de diversos estudiosos que se debruçaram sobre o tema. Na sequência o leitor é convidado(a) a refletir sobre a cultura da competição e dá vitória a qualquer custo, vigente na
contemporaneidade. Apresentadas opiniões diversas, os Jogos Cooperativos são difundidos
por diversos estudiosos(as) como uma alternativa para ampliar o sentido do jogo ou do jogar
propriamente dito, para além do ganhar ou perder, estabelecendo significados e relações que
vão além do prazer em jogar ou do jogo como conteúdo educacional dentre outras formas
de atuação e utilização deste que é considerado um fenômeno cultural. Fica claro na visão
de alguns autores(as) que se dedicaram ao estudo do jogo e sua relação com o ser humano:
a possibilidade dos participantes se lançarem num universo de múltiplas possibilidades e significados, refletindo atitudes, princípios e valores que permeiam muitas interações sociais
presentes na convivência humana desde tempos remotos até a contemporaneidade. Através
de uma pesquisa bibliográfica sobre os Jogos Cooperativos o leitor(a) será levado a vislumbrar
outras possibilidades de se jogar e interagir com o outro e não contra o outro, seja nas aulas
de educação física escolar, ou para além dos muros da escola, enfim, para a vida.

Palavras-chave: Jogos Cooperativos; Educação Física Escolar; Socialização.
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INTRODUÇÃO

C

ortella (2003) trata a educação geral brasileira como “um projeto deliberado de exclusão e
dominação social, que precisa ser derrotado, para não ficarmos permanentemente aprisionados no maniqueísmo mercantil ou na disfarçada delinquência estatal”. Tal constatação reflete
problemas de ordem histórica, tais como: falta de materiais e equipamentos, incentivo a capacitação
de professores(as), estes e outros empecilhos caracterizam um ciclo de alienação e depreciação da
educação brasileira.
No caso da Educação física, a situação não é diferente, um bom exemplo disso é o fato de se adotar um método divisionário, propondo futebol para meninos, vôlei e handebol para as meninas fato
este que reforça tal situação depreciadora da atividade educativa. Brasil (1998) propõe a elaboração
de objetivos e conteúdos adequados à realidade escolar, a fim de incluir o(a) aluno(a) na denominada Cultura Corporal de Movimento, tendo como um de seus pressupostos evitar a exclusão de
alunos(as) por conta de uma possível dificuldade ou por inexperiência com determinado conteúdo
de estudo.
Perrenoud (2001) defende que em uma sociedade na qual os valores individualistas são supervalorizados, a educação é considerada um consumo ou um investimento da pessoa a serviço de seu
próprio sucesso.
Orlick (1982 apud SOLER, 2002), descreve o equívoco de se estimular na fase de aprendizagem
da criança o advento do “vencer” as atividades, correndo o risco de tirar de foco o prazer que a atividade se proporciona. Chateau (1987) cita o exemplo dos jogos educativos em escolas maternais,
de modo que do jogo se prepare a criança para que no futuro quando adulto passe do ato de brincar
para o trabalho, onde complementa, “[...] a escola deve preparar para a vida substituindo o trabalho
imposto pelo desenvolvimento ativo da personalidade infantil”. De maneira não diferente Soler (2002),
relata “[...] de um jogo transformado em instrumento pedagógico, em meio de ensino”.
Tal discussão reforça a ideia da busca da excelência do movimento na Educação Física. Taille
(2001) trata do termo “excelência” como ir além do próprio limite tornando-se melhor do que se é
consigo mesmo e não melhor que o outro, ou seja, valorizar o indivíduo como ser único e não moldá-lo com os modismos e ideias preconizadas em nossa sociedade.
Tardif e Lessard (2005) tratam do trabalho docente como uma profissão de interações humanas.
Os autores identificam a escola como sendo uma organização social tão importante que é comum
que esteja sempre no centro de um “conflito de interpretações”.
Fica claro que a escola e o trato pedagógico em seus diversos aspectos são alvos de inúmeras
pesquisas e obras de diversos autores(as), dos(as) quais se empenham em defender de acordo
com seus pontos de vistas e orientações um maior aproveitamento deste espaço fundamental para
o desenvolvimento de toda nossa sociedade.
A cada dia nossa sociedade é permeada por inovações, tendências e informações diversas, que
no caso de não serem bem depuradas e alinhadas com princípios e valores nobres acabam por
ofuscar a ação primordial do ser humano em meio a sociedade, que carece de cuidados e atitudes
atreladas a fraternidade, justiça, benevolência de seres humanos mais cooperativos e interconectados, não a toda sociedade local, mas sim pertencentes a uma sociedade global.
Podemos observar tais demandas e incertezas desta sociedade que fora pensada e refletida num
contexto de mundo livre das guerras, preconceitos, tiranias, podemos citar por exemplo: a Declaração dos Direitos Humanos da ONU (1948), ou até mesmo o Relatório para a Unesco de Jacques
Delors (1996).
A fim de refletir a respeito deste breve levantamento de ideias e ideais, a inclusão de Jogos Cooperativos como mais uma de muitas alternativas para uma renovação da educação física escolar brasileira. Pretende-se levar ao leitor alguns dos entraves que refletem o desinteresse e baixa participação
de alunos(as) nas aulas de educação física. Portanto, esta pesquisa bibliográfica não tem como
objetivo instaurar os Jogos Cooperativos como a solução de todos os problemas, mas sim apontar
caminhos para que professores(as) imbuídos(as) de senso inovador e com empenho na renovação
positiva da Educação Física, não se limitem a acreditar que não há solução para determinadas incoerências, das quais nas linhas a seguir temos a oportunidade de abordar.
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PENSANDO A EDUCAÇÃO FÍSICA NA
ESCOLA
Coletivo de autores (1992) trata da educação
física como uma prática pedagógica, que pode
e deve estimular diversas formas de atividades
expressivas corporais como: jogos, esportes,
danças, ginástica, formas estas que contribuem
para o desenvolvimento da cultura corporal.
Em relação ao movimento humano, importante elemento de estudo da Educação Física, Kunz (2001) enfoca as diversas vertentes
possíveis no trabalho de tal disciplina escolar,
podendo ser com enfoque na Educação pelo
movimento; Esporte de rendimento; Educação
do movimento; Educação sobre o movimento, enfim, o real significado ganha relevância
quando se preocupa em compreender o que
é Educação Física, tornando possível a sua
transformação e rompendo com a prática conservadora vigente.

O autor supracitado critica a tentativa de professores(as) adequar o movimento humano
aos princípios básicos do esporte, o que incorre na descaracterização do “movimentar-se
natural e individual do indivíduo”, ou seja, não
permitindo que o(a) aluno(a) se expresse através de seu corpo. Tal constatação sugere um
indício que reflete na desmotivação quanto a
participar das aulas de educação física.
De acordo com Brasil (1998) jogos, esportes,
lutas, danças e ginásticas são consideradas sinônimos de saúde, gerando uma relação entre
causa e efeito, reforçando conceitos e valores
no mínimo questionáveis em relação a modelos de corpo ideal, forma física e dietas.
Kunz (2001) argumenta que é possível romper com tais pensamentos e ideais. Desta forma, a Educação Física deve ofertar uma gama
de opções mais abrangente para os(as) alunos(as), não se limitando à saúde, esporte e
o social de maneira individualizada e sim integrada.

Perrenoud (2000) apresenta quatro desafios
conhecidos, um desafio é o da aprendizagem
e do ensino, ou seja, da didática, a partir de
uma estratégia pedagógica diferenciada; outro
desafio é a própria diferenciação, que ganha
corpo na essência da ação pedagógica; o lugar da avaliação na regulação das aprendizagens e no ajuste da ação pedagógica é caracterizado como outro desafio, por fim a relação
intersubjetiva e intercultural, julgado crucial ou,
ao contrário, marginal na gênese das desigualdades.
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O QUE ENSINAR NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

JOGOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR

Mattos e Neira (2000) declaram que a condução pedagógica das aulas deve considerar
as reais necessidades dos(as) alunos(as), de
modo que encontrem significado em participar
das aulas deparando-se com situações que reflitam sua realidade e anseios.

Freire (2002) observa que o conceito dos
termos brinquedo, brincadeira, jogo e esporte,
no caso do português pouco se diferenciam, o
que gera certa dificuldade quanto a sua conceituação e dissociação. Brougère afirma que:

Coletivo de autores (1992) a título de exemplo
de aula, vai de encontro a opinião de Mattos
e Neira, ao sugerir que o professor(a) ofereça
ferramentas aos alunos(as) para criação de um
jogo, sendo proposto um objetivo; enquanto o
professor(a) questiona quanto à organização, participação e preferências referentes ao jogo criado. Segundo os
autores(as) esta aula proporciona
divergências nas relações pessoais, das quais o professor(a) deve
orientar quanto as questões do
coletivo e a importância das regras para o convívio social.

Jogo é o que o vocabulário científico denomina “atividade lúdica”, quer essa denominação diga respeito a
um reconhecimento objetivo por observação externa ou
ao sentimento pessoal que cada um pode ter, em certas circunstâncias, de participar de um jogo. Situações
bastante diversas são reconhecidas como jogo
(BROUGÈRE, 2003, p.14).

A diversidade de conteúdos possíveis podem acentuar uma visão relacionada ao conteúdo da Educação
Física Escolar, apontada por Falcão (2001)
que valoriza a prática da capoeira como um
exemplo de uma manifestação cultural afro-brasileira que foi proibida pelo poder constituído
durante anos, onde na escola, tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma postura
crítica em relação ao seu significado e sua origem, além de extinguir uma conotação racial e
machista que se incorpora nesta manifestação
possibilitando uma transformação social no projeto político – pedagógico da escola.
Da mesma forma Saraiva e Fiamoncini (2001)
defendem a inclusão da dança nas aulas de
Educação Física, de forma a proporcionar momentos de extrema intensidade, participação,
expressão, comunicação, possibilitando diversas formas comunicativas e expressivas.
Com base nas informações e pontos de vistas
diversos até aqui apresentados, fica clara a existência de uma infinidade de conteúdos possíveis
nas aulas de Educação Física Escolar, os quais
necessitam da sensibilidade do(a) professor(a)
em adequar o conteúdo das aulas as características, particularidades dos(as) alunos(as) e da
comunidade escolar.

d

o

Após tal consideração do autor pode-se observar as diversas situações da qual o jogo
pode vir a fazer parte. Huizinga
(1996) observa o fator lúdico
desde os brinquedos infantis até
mesmo o jogo de regras dos quais
eram encontrados no cenário político e parlamentar europeu no final
século XVIII.

Kishimoto (2001) conceitua o jogo baseando-se na pronúncia da palavra, levando em
conta as diversas interpretações e subdivisões
tais como os jogos de adultos, crianças, animais entre outros, cada um com sua finalidade,
regras e peculiaridades.
Para Chateau (1987) o jogo é algo que mais
está presente na vida de uma criança, pois se
trata de um ser que brinca/joga, e nada mais,
podendo também apresentar um aspecto preparatório em relação ao seu futuro e condutas
superiores, relacionando o jogo às situações
reais que o indivíduo enfrentará ao longo da
vida sejam elas profissionais ou sociais, podendo às crianças serem submetidas ao questionamento do seu futuro, fazendo indagações
sobre que função exercem quando adultas.
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JOGO E SOCIALIZAÇÃO
Kishimoto (2001) considera a importância de
associar o jogo à educação, no qual as escolas são responsáveis pela formação elementar
do aluno, semelhantes aos locais onde se desenvolvem espetáculos e a prática de exercícios
que estimulem o fortalecimento do corpo e do
espírito.
Uma abordagem difundida por Brougère (1995
apud KISHIMOTO, p. 61, 2002) referindo-se à relação entre o jogo e educação leva-se em conta
três concepções: caráter recreativo, a utilização
do jogo como conteúdo escolar e a outra seria a
de analisar a personalidade da criança ajustando o ensino as necessidades infantis.
Pensando nisto vale a pena refletir sobre se
não haveria a possibilidade de seres humanos
serem submetidos a vivências lúdicas, que lhes
possibilitem uma espécie de ensino-aprendizagem, em relação às tarefas que lhes serão ofertadas em seu cotidiano, ou em futuro próximo
no caso de crianças de menor idade, papel este
que seria outorgado pela escola, contribuindo
para o desenvolvimento dos mais diversos aspectos, inclusive sociais.

Rizzi (1987) relata que no século XVIII, Rousseau e Pestalozzi defendiam a ideia de que
era um processo natural, que ocorria em concordância com o processo de maturação mental da criança, levando em consideração seus
interesses e suas predisposições inatas, onde
se referem aos jogos como um instrumento
formativo, cabendo-lhe exercitar o corpo, os
sentidos e as aptidões, não se esquecendo do
preparo do indivíduo para as relações sociais.
Portanto não é de hoje que o jogo é visto como
elemento de extrema relevância social para a
humanidade, e principalmente para a obtenção
do conhecimento.
Desse modo, à medida que se investiga o
jogo e suas diversas manifestações, além do
poder que exerce em meio à sociedade, levando-se em consideração o contexto educacional, identificam-se inúmeras possibilidades de
contribuir para a formação do aluno, levando
em conta diferentes pontos de vistas e suas
possíveis ramificações.

JOGOS COOPERATIVOS
Brotto (1999) descreve a cooperação como
sendo “[...] um processo de interação social, em
que os objetivos são comuns, as ações compartilhadas e os benefícios são distribuídos
para todos”, em relação à competição ele
descreve como sendo “um processo de interação social, em que os objetivos são mutuamente exclusivos, as ações são isoladas ou
em oposição umas às outras, e os benefícios são
concentrados somente para alguns”.
Para descrever o que são situações cooperativas e competitivas, Deusth (1949 apud SOLER,
2002, p. 20-21) relata a importância que o indivíduo possui ao integrar um grupo na busca de
um objetivo, na qual todos os participantes exercem uma função em prol do grupo, caracterizando uma situação cooperativa, diferentemente
d e grupos competitivos onde há uma
grande dificuldade de valorizar as
ações de seus companheiros ao se
atingir um objetivo, devido ao excesso de competitividade, onde se enfatiza
os resultados e não a participação plena dos indivíduos.
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Brotto (1999) identifica o fato de que “[...] mesmo quando é óbvio que a cooperação é a melhor
estratégia, muitas pessoas preferem competir a
cooperar”. Isso se explica pelo fato que tanto a
cooperação quanto a competição são elementos
agregados ao ser humano, através de experiências vivenciadas no dia – a – dia, nos levando a
reflexão sobre uma postura reformulada, seja enquanto educador ou pessoas que tenham como
função à transmissão do conhecimento e a formação do indivíduo em meio à sociedade (SOLER, 2002).

JOGOS COOPERATIVOS COMO
POSSIBILIDADE EDUCACIONAL
Brotto (2001) lamenta o fato dos Jogos Cooperativos despontarem devido ao individualismo e competição vigente na sociedade
contemporânea. Quanto as contribuições dos
Jogos Cooperativos para a transformação social, Soler (2002) observa que através desta
modalidade de jogos pode-se mostrar que a
pessoa é mais importante que o jogo, e ao fazer isto estará se proporcionando a possibilidade de uma transformação real, tornando o
mundo um lugar melhor para se viver, ou seja,
de modo que a competitividade fique de certa
forma em segundo plano.

Para o autor (2002) sugere que o objetivo não
é fazer um comparativo entre as duas possibilidades de jogos, pois ambas são importantes
para o desenvolvimento do ser humano, mas é
importante que ambas as propostas possam ser
melhor analisadas, a fim de possibilitar a consOrlick (1989) apresenta uma estratégia para
cientização de nossas crianças, que o importante
adaptar regras dos jogos tradicionais tornando
nem sempre é ganhar, mas também cooperar.
possível um jogo de caráter cooperativo, partindo do pressuposto que os participantes jogam
uns com os outros, não uns contra os outros,
estimulando assim a comunicação dos participantes e a integração entre eles. Para isto
deve-se entender as diferenças no que se refere aos objetivos e conceituações, das duas
vertentes seja competitiva ou cooperativa.
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Para descrever a relação entre as vertentes competitivas e cooperativas de jogo, Brotto (1999)
apresenta um quadro comparativo que esclarece possíveis dissociações:
SITUAÇÃO COOPERATIVA
SITUAÇÃO COMPETITIVA
Percebem que o atendimento de seus Percebem que o atendimento de seus
objetivos é, em parte, consequência da ação objetivos é incompatível com a obtenção dos
dos outros membros.
objetivos dos demais.
São menos sensíveis a solicitações dos
São mais sensíveis a solicitações dos outros.
outros.
Ajudam-se
mutuamente
com
menor
Ajudam-se mutuamente com frequência.
frequência.
Há maior homogeneidade na quantidade de Há menor homogeneidade na quantidade de
contribuições e participações.
contribuições e participações.
A produtividade, em termos quantitativos, é A produtividade em termos quantitativos é
maior.
menor.
A especialização de atividade é maior.
A especialização de atividade é menor.
Baseado em (BROTTO, 1999, p. 45).
Visando a vertente social, Brown (1995 apud
SOLER, 2002, p.24) ressalta que “se o jogo tem
presentes os valores da solidariedade e cooperação, começamos a descobrir a capacidade que cada um de nós tem para sugerir ideias”.

tem as mesmas oportunidades e condições
de interação com os(as) demais participantes.

No caso dos Jogos de Resultado Coletivo tem
como premissa que todos(as) participantes ou
equipes devem atingir os mesmos objetivos, ou
CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS
seja, todos indivíduos são caracterizados como
COOPERATIVOS
elementos de extrema importância para a execução da tarefa e para o grupo propriamente
Como mencionado anteriormente, o universo dito, ou seja, promovendo a noção que cada
escolar está imbuído por diversas orientações, um dos participantes são dependentes uns
motivações e concepções. Sendo isto um fato, dos outros para se atingir o objetivo com êxito.
os Jogos Cooperativos podem ser subdivididos ou classificados de diversas maneiras, o
Jogos de Inversão são aqueles que possibique facilita a aplicação desta concepção ou litam o contato com integrantes do outro time,
vertente de jogo de acordo com o grupo de alu- sendo dividido em 4 tipos: rodízio, goleador,
nos(as) que o professor(a) dispõe, ou qualquer placar, total. Diversas nomenclaturas acerca
outra particularidade, tal como espaço físico do tema são possíveis desde então, por isso
para realização das aulas, restrição de mate- a importância de nos remetermos a Orlick
riais pedagógicos, entre outras especificidades. autor e estudioso dos Jogos Cooperativos.
Orlick (1989) apresenta diferentes categorias
de Jogos Cooperativos: Sem perdedores; de Resultado coletivo; Semi - cooperativo; de Inversão,
sendo estes subdivididos em Rodízio, Inversão
de goleador, Inversão de placar e Inversão total.

No jogo cooperativo na modalidade “Rodízio”
apresentado por Orlick os jogadores(as) devem
trocar de time em determinadas situações, tornando possível o equilíbrio das equipes participantes e minimizar a formação de grupos fechados, as famosas “panelinhas”. Na modalidade
Os Jogos Cooperativos Sem Perdedores to- Inversão de Goleador a regra central consiste
dos(as) participantes fazem parte do mesmo em: à medida que o jogador(a) marca um pontime, minimizando a ação de alguns(as) alu- to, imediatamente ele(a) deve ir para outro time.
nos(as) que possuem o espírito competitivo
excessivo, pois os(as) menos habilidosos(as)
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Na modalidade Inversão de Placar ocorre
que quando um time marca um ponto, este é
atribuído para o outro time, a finalidade aqui
é colocar o resultado do placar do jogo em
segundo plano, pois o que se espera é que
o(a) aluno(a) jogar pelo prazer de jogar e não
na busca de resultados. Na Inversão Total,
como o próprio nome sugere, muda-se tudo,
tanto quem marcou o ponto quanto a pontuação. Como descreve Deutsch (1949 apud
BROTTO, 1999, p.45), a situação cooperativa
proporciona ao indivíduo a sensação de alcançar os seus objetivos, graças à ação conjunta dos outros, dentro de um ambiente que todos venham a se ajudar com mais frequência,
proporcionando a igualdade de participação
do grupo, e tornando possível que a produtividade atinja níveis de qualidade significativos.

O autor supracitado observa que a revisão
de literatura tem vários objetivos, entre eles o
de proporcionar um aprendizado sobre uma
determinada área do conhecimento, auxiliar
na identificação e seleção dos métodos e
técnicas a serem utilizados, bem como oferecer subsídios para a redação da introdução e
revisão da literatura e redação da discussão
do trabalho científico. Enfim, procura o benefício que uma consistente revisão bibliográfica possa representar para um pesquisador.

Sendo a pesquisa bibliográfica um trabalho
investigativo em busca do conhecimento, a
proposta do referido trabalho justifica-se em
considerar a literatura especializada disponível
acerca dos Jogos Cooperativos, como sendo
uma importante fonte norteadora de possíveis
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
trabalhos pedagógicos inerentes à Educação
Tendo em vista buscar na literatura respostas Física Escolar tendo em vista a educação inacerca do foco de pesquisa deste trabalho; do tegral do ser humano em meio a sociedade.
qual foi embasado em autores(as) e estudiosos,
que tratam das diversas formas de aplicações
dos Jogos Cooperativos no ambiente escolar e
na vida social como um todo. Tal pesquisa do
ponto de vista dos procedimentos técnicos, Gil
(1999) a classifica como sendo uma pesquisa bibliográfica, quando desenvolvida a partir
de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet.
Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica
busca a resolução de um problema por meio
de referenciais teóricos publicados, analisando
e discutindo as várias contribuições científicas.
A pesquisa subsidia o conhecimento sobre
o que foi pesquisado na literatura científica.
Conforme esclarece Boccato (2006, p. 266):
A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um
problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos
publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios
para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como
e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para tanto, é de
suma importância que o pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua forma de
comunicação e divulgação (BOCCATO, 2006, p. 266).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que esta pesquisa torna possível a reflexão sobre a prática exacerbada da
competição em nossa sociedade, do qual a escola exerce um papel fundamental na vida do ser
humano, possibilitando a cultura do elemento cooperativo a fim de atender suas necessidades
pessoais e sociais. Acreditamos que a Educação Física Escolar é um dos principais elementos
que possam cumprir com esta função, tendo em vista a possibilidade de trabalhar com o desenvolvimento humano nos seus mais diferentes aspectos.
Enfim, fica clara que o ato e a possibilidade de ressignificar regras e a própria jogabilidade de
determinado jogo se configura como uma proposta mais aceitável na educação física escolar,
tendo em vista que no caso do jogo a variabilidade de regras é algo comum, peguemos o caso
do Brasil, um país com dimensões continentais de grande interferências culturais, é admissível
que o jogo “queimada” em São Paulo na Bahia seja conhecido como “baleado”, podendo ser jogado com regras iguais, semelhantes ou totalmente diferentes; Não podemos esperar o mesmo
dos esportes, em especial o esporte de rendimento que possuem regras e demais normas de
jogo definidos por seus respectivos órgãos reguladores, tais como: Federações, Confederações
entre outros.
Está claro que o jogo é um elemento significativo para a Educação e que o Brasil tem em sua
cultura um vasto acervo de jogos que vem sendo esquecidos e pouco utilizados pelas escolas
e seus respectivos professores(as), dos(as) quais se esquecem das inúmeras possibilidades
que os jogos podem oferecer enquanto conteúdo escolar, não se limitando ao futebol para os
meninos e o handebol para as meninas.
A esportivização sem critérios pedagógicos básicos na educação física escolar é criticada por
muitos estudiosos. De acordo com Betti (1991) um dos problemas é a ênfase na competição
e na formação de atletas, ao invés de se oferecer o maior número de atividades de atividades
formativas possíveis, porém, deixa claro que o problema não é o esporte e sim como se utilizam
dele.
Oliveira (2005, p.203) vislumbra a possibilidade de que as aulas de educação física se transformem num trabalho de reflexão do esporte, de forma que as crianças a partir da vivência do
esporte sejam capazes de construir outros valores para as aulas, tais como o resgate da prática
social. Tendo em vista esta e outras características e pressupostos pedagógicos no trata da educação física escolar os jogos cooperativos se fazem grandes aliados como podemos observar
na exposição de autores citados neste trabalho.
Apesar desta pesquisa adotar a pesquisa bibliográfica como método investigativo e se utilizar
de poucas referências bibliográficas tendo em vista diversas outras obras que tratam deste tema,
os poucos estudiosos aqui apresentados nos sugere o tratamento dos Jogos Cooperativos como
um fator que contribui para o desenvolvimento do(a) aluno(a), além de promover a inclusão e a
participação mais efetiva e consistente, que imersos em propostas de jogos
interessantes e desafiadoras, torna possível que as aulas de Educação
Física Escolar se tornem mais humanizadoras e democráticas.
Vale ressaltar que esta pesquisa não valida os Jogos Cooperativos
como única saída para a construção de uma sociedade mais justa
e solidária, mas sim vislumbra como uma de muitas possíveis maneiras de se romper com a competição a qualquer custo vigente em
vários setores de nossa sociedade.
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TECNOLOGIA NO AMBIENTE ESCOLAR

RESUMO: Este artigo visa apresentar a importância de trabalhar a tecnologia em contexto escolar, expondo a transição histórica que obteve, como resultado, as diversas pedagogias que
nos deparamos no contexto escolar, tais como: Waldorf, Montessori, Construtivistas, dentre
outras; bem como exibir como são as aulas nos dias atuais nas instituições de ensino. Referente aos professores, como veem a tecnologia exposta a eles para atuarem em contexto escolar,
ou seja, suas dificuldades e facilidades e como devem agir para aprimorar tal conhecimento.
No que se refere a tecnologia assistiva, explanar o que se trata tal tecnologia e como pode
auxiliar os deficientes no dia a dia nas instituições de ensino e na sociedade em que vivem,
além de como os educadores podem contribuir para tal eficácia. Sobre o processo de gamificação: quando surgiu e como utilizar em sala de aula contribuindo para uma aprendizagem
significativa para os educandos visando a formação do cidadão pleno.

Palavras-chave: Tecnologia; Tecnologia Assistiva; Educador; Educando; Gamificação.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente a tecnologia permeia todos os âmbitos, seja: familiar, empresarial e escolar.
Segundo dados da revista Veja, em todo o Planeta Terra, cerca de 5,1 bilhões de pessoas utilizam algum aparelho celular; desta forma, comprova-se que poucas pessoas
não têm acesso à tecnologia:
A tecnologia faz parte do dia-a-dia das empresas. Elas se acostumam logo a conhecer a tecnologia embutida em seus produtos e serviços, a tecnologia utilizada para produzi-los, a tecnologia
empregada no controle do processo produtivo e a tecnologia característica da gestão do negócio. Alguns desses aspectos sempre recebem ênfase maior que os demais, seja por formação
dos executivos, pela conjuntura ou por outro fator (GONÇALVES, 1994, p. 65).
A tecnologia está presente nas empresas, desde pequeno porte a, e principalmente, grande
porte. A internet, grande avanço da ciência, modificou o trabalho em várias áreas. Hodiernamente, há lojas virtuais no qual se pode aderir qualquer objeto e chega, geralmente, de 2 a 30 dias
no domicílio dos sujeitos; obviamente, tornou-se um conforto para os cidadãos. Da mesma forma
que muitos trabalham por meio do “Home Office” no conforto do seu lar.
Ao citar internet e tecnologia, a maioria das áreas obteve transformação e, consequentemente,
desenvolveram-se devido a tais avanços, sendo assim, não só empresas bancárias, comerciais,
telefônicas e afins que tiveram melhorias, mas as educacionais também, uma vez que o ensino
pode ser enriquecedor e com qualidade quando empregado corretamente o uso da tecnologia,
ou seja, é necessário que o educador utilize tais ferramentas de maneira eficaz proporcionando
uma aprendizagem significativa aos educandos:
A cultura digital é a cultura em rede, a cibercultura que sintetiza a relação entre sociedade
contemporânea e Tecnologias da Informação (TI’s). Ao mesmo tempo em que a cultura digital
abriga pequenas totalidades e seus significados, mantém-se desprovida de fluxos, de conhecimentos e de criações, que dá corpo e identidade às organizações que delas se constituem
(AMADEU, 2016, p. 20 apud OTTO, 2016, p. 10).
Logo, este artigo visa trabalhar e apresentar melhorias, desenvolvimento e práticas pedagógicas que auxiliarão o trabalho no dia a dia dos educadores brasileiros utilizando tecnologias
em sala de aula visando o desenvolvimento do aluno positivamente, atuando como ser ativo na
sociedade.

895

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

TRANSIÇÃO HISTÓRICA DA
EDUCAÇÃO
Assim como em outras áreas, o ambiente escolar passou por um processo histórico:
progredindo e atualizando-se; mudando seu
ambiente escolar e aparência até chegar aos
dias de hoje. Na Grécia Antiga, por volta do
século IV a. C, a infância não era valorizada,
desta forma, em Esparta, a educação era voltada para as batalhas, pois visava a “formação
de guerreiros, homogêneos à ideologia de uma
sociedade fechada e compacta” (MARQUES,
2012, p.12); ideais que diferem de Atenas que
se baseiam “na concepção de paidéia , de formação humana livre e nutrida de experiências
diversas, valoriza o indivíduo e suas capacidades de construção do próprio mundo interior e
social” (CAMBI, 1999, p. 82 apud MARQUES,
2012, p. 12).

Com o passar do tempo, os mosteiros: “passaram a monopolizar a educação. Ensinando
as Sete Artes Liberais divididas em Trivium
(gramática, retórica e lógica) e Quadrivium
(aritmética, geometria, astronomia e música)
somente propunham-se a preparar clérigos
para o ingresso na carreira eclesiástica, privilégio de poucos naquela época” (MARQUES,
2012, p. 22).
O ambiente escolar atual tem suas raízes nas
escolas Medievais, ou seja, a figura do professor, as salas de aula, objetos encontrados nas
escolas e afins. Já no século XVIII, surge na Europa o ensino tradicional que visa o professor
como detentor da verdade absoluta e os alunos
devem ouvir e imitá-lo. O educador é modelo e
referência, desta forma os alunos não podem
questioná-lo, pois “o professor sabe, ordena,
julga, anota e pune” (HARPER; CECCON; OLIVEIRA; et al; 1987, p. 49).

Em ambas as cidades, a aparência do ambiente escolar era diferente das escolas dos
EDUCAÇÃO ESCOLAR NOS DIAS
dias atuais, pois não havia salas de aulas como
ATUAIS
o de hoje em dia, a educação era transmitida
em ambientes abertos, no qual tinham contato
Com o passar do tempo surgiram variados
com a natureza, tal como, as disciplinas e a
métodos de ensino, bem como diversas peaplicabilidade destes conteúdos também posdagogias: Tradicional, Construtivista, Montessuíam suas diferenças das atuais.
soriana, Waldorf, entre outras. Cada uma com
seus objetivos de ensino visando à formação
Já na Roma Antiga, entre o século IX e VIII
a. C., a educação era centrada no “Pai”, pois do cidadão. Atualmente, é comum escolas
tinha o dever de “formar o futuro cidadão, é com perfis construtivistas devido ao movimencolocado no centro da família e por ele exer- to que desencadeou o desenvolvimento desta
cida com dureza, abarcando cada aspecto da pedagogia já que:
vida do filho (desde a moral até os estudos, as
letras, a vida social), usando inclusive o porrete” (MARQUES, 2012, p. 18). A educação era
destinada apenas a Elite, e os plebeus (povos
inferiores) não podiam opinar e participar nas
decisões políticas. Quanto às mulheres, deveriam ensinar os deveres de mães e esposas as
suas filhas.
Na Idade Média, a educação era centrada no
Cristianismo, poucas pessoas sabiam ler, desta forma havia sermões, ou seja, discípulos das
Igrejas pregam “verdades” entre o povo visando à formação humana e moral.

impressiona e desafia a uns e a outros, originando
visões ou pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças que implicitam temas significativos, à base
dos quais se constituirá o conteúdo programático da
educação (FREIRE, 1987. P. 54).

A pedagogia construtivista trata o aluno
como um ser repleto de vivências, pois ao ir
para o ambiente escolar ele não chega como
uma tábua rasa, ou seja, um indivíduo sem
conhecimentos, ele vem com preceitos e ideais aprendidos ou vistos em certo momento;
desta forma, o educador deve ser mediador
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e não dono do saber absoluto; cabe ao proEDUCADORES E A TECNOLOGIA
fessor escutar e direcionar os alunos, além de
se reconstruir a cada momento, pois o educaSegundo Libâneo (1991), a tecnologia, hoje
dor não só média como também aprende com em dia, é utilizada em várias áreas, seja: venseus educandos diariamente.
das, administração, arquitetura, medicina, entre muitas outras. Sendo assim, é primordial a
Em relação ao ambiente escolar, há escolas aprendizagem em instituições de ensino refecom muitos recursos, tal como há instituições rente à tecnologia.
de ensino com poucos recursos. Segundo
a CRBª-SP , há grande disparidade entre as
Professores mais jovens, geralmente, posescolas públicas e privadas referente aos re- suem mais facilidade em utilizar mecanismos
cursos. No que se trata da educação infantil, tecnológicos no dia a dia, no entanto educadocerca de 30,3% das escolas municipais pos- res com mais idade apresentam certa dificulsuem parquinho, enquanto nas particulares há dade ao manusear tais ferramentas, portanto
em 81,7%; 29,7% das escolas municipais têm acabam se tornando inflexíveis quando os coorbiblioteca e, nas particulares, 67,7%.
denadores optaram por recursos tecnológicos
em algum momento da aprendizagem escolar:
No ensino fundamental, em instituições de
ensino públicas, 28,6% possuem quadra de
[...] os professores precisam dominar, com segurança,
esses meios auxiliares de ensino, conhecendo e
esportes contra 59,4% das instituições particuaprendendo
a utilizá-los. O momento didático mais adelares. 38,9% têm biblioteca na rede pública enquado de utilizá-los vai depender do trabalho docente
quanto nas escolas particulares 82,2%. No en- prático, no qual se adquirirá o efeito traquejo na manisino médio a rede pública possui escolas com pulação do material didático (LIBÂNEO, 1991, p. 173
biblioteca em 85,9%, já as escolas particulares apud DINIZ, 2001, p. 18).
92,5%. Em 74,6% possui quadra de esportes
É necessário que todos os educadores busnas escolas públicas e nas instituições particuquem novas experiências, novos métodos. A
lares 83,3%.
educação, como em diversas áreas, está em
No que se refere ao acesso à internet no en- transição contínua, sempre oscilando, adaptansino fundamental, cerca de 52,6% das escolas do-se e desenvolvendo. É necessário que os
públicas possuem acesso, e 90,1% das esco- representantes de mediar este conhecimento
las particulares tem este recurso. No ensino estejam em constante aprendizagem e não fimédio na rede pública 76,8% tem acesso, en- quem estagnados, pois o processo de mediar
e aprender é contínuo; precisam estar abertos
quanto 86,7% na rede privada.
a mudanças e resolução de conflitos.
Obviamente cabe ao professor mediar à
aprendizagem dos alunos, no entanto quanto
mais recursos as instituições de ensino ofertar, mais o educador terá ferramentas para promover uma educação de qualidade, podendo
explorar, pesquisar, instigar seus alunos ao
conhecimento, estimulando-os e tornando a
aprendizagem significativa (FREIRE, 1987. P.
54).

Quando os educadores inseridos em ambientes que fogem do qual estão habituados, apresentam dificuldade e negação a se reeducar,
desta forma é importante a autonomia no processo de aprender. Segundo dados do Computerworld, embora existam 81% de laboratórios
de informática em escolas, apenas 59% estão
em uso. Afinal, o que leva a esse percentual?
Uma vez que o uso da internet fornece uma variada aprendizagem, pois ao trabalhar tal conteúdo o professor pode ver vídeos, imagens,
pesquisas que aguçaram o conhecimento dos
educandos.
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Este percentual ocorre por causa da dificuldade devido ao medo e insegurança que alguns professores apresentam em manusear tal
ferramenta ou, simplesmente, possuem facilidade, mas não querem reformular sua forma
de mediar, pois julgam ser muito trabalhoso.
Em ambas justificativas, o educador deve se
reeducar, se possuem dificuldades podem
fazer alguns cursos que fornecem instruções
para desenvolver conhecimento na área tecnológica, da mesma forma que aqueles que possuem uma visão negativa: de ser trabalhoso,
precisam reformular sua conduta. Pois o “[...]
o educador já não é o que apenas educa, mas
o que, enquanto educa, é educado [...]” (FREIRE, 1987, p. 44).

TECNOLOGIA NA SALA DE AULA
Geralmente, e não somente, o processo
educacional acontece na sala de aula, sendo
assim é necessário que possua recursos significativos para tal desenvolvimento. Os educadores possuem os meios pedagógicos e a escola providencia as ferramentas: lousa, caneta,
tablets, internet e afins:
A sala de aula deve tornar-se um ambiente de aprendizagem cooperativa, na qual o professor fornece a direção, a orientação e a inspiração. O professor não perderá seu espaço, pelo contrário, seu papel se amplia,
se torna mais rico e interessante, uma vez que terá o
auxílio de poderosas ferramentas de ensino [...] (DINIZ,
2001, p. 5).

Em algumas instituições de ensino não possuem tablets ou smartphones com fácil acesso
aos alunos, deste modo o educador precisa
ampliar a sua sala de aula; se a escola possui
laboratório de informática, o professor poderá
se dirigir a eles com sua turma mediando à
aula e estimulando aos mesmos a pesquisa,
do mesmo modo que, aqueles alunos que não
possuem computadores em casa, conseguem
aprender a manusear tal ferramenta que será
muito utilizada futuramente em ambiente de trabalho, para estudos e afins.
Assim sendo, é importante as instituições de
ensino que não possuem ferramentas tecnológicas atualizarem-se e fornecer aos alunos tal
recurso, visto que, além de expandir as possibilidades de ensino para os educadores trabalharem em sala de aula, também conseguirá
apresentar e orientar o uso de novas tecnologias, porque devem ser utilizadas de maneira
propícia por jovens, adolescentes e adultos;
caso contrário tornar-se-ão alienados a tecnologia. Consequentemente, para que a alienação
não ocorra, é necessário abordar e apresentar
tais ferramentas desde cedo aos indivíduos visando à formação do cidadão ativo perante a
sociedade.

AUXÍLIO AOS ALUNOS DEFICIENTES
A tecnologia, ao longo dos anos, se fez uma
ferramenta de trabalho indispensável em grande parte das áreas; tornou-se aliada (quando
usada com sabedoria) do homem, por meio
da evolução tecnológica o homem conseguiu
grandes avanços na saúde, na segurança e
educação. Atualmente, há câmeras de segurança, alarmes, e diversos meios para garantir
a segurança da sociedade. Na saúde houve
grandes avanços, bem como a impressão de
órgãos em 3D. Na educação é utilizada em
dificuldades de aprendizagem, déficits e afins
(BRASIL, 2015).

Por meio de bons instrumentos o educador
amplia suas ferramentas e consegue estimular
mais os educandos na busca do conhecimento, bem como trabalhar a autonomia, pois os
livros passam a não ser o único recurso em
sala de aula que fornecem informações sobre
o conteúdo estudado. Os alunos podem pesquisar imagens, vídeos, reportagens sobre tais
informações expandindo suas percepções e
autonomia posto que “o aluno passa a ser o
responsável pela aquisição e produção do seu
Explanando sobre deficiências, hodiernapróprio conhecimento. O estudante passa a ser
mente, existem muitas crianças matriculadas
o protagonista ao invés de simples assistente
em escolas de ensino regular que apresentam
ou expectador. Ele se confronta, e desafia.” (DIalguma deficiência, pois “é dever do Estado,
NIZ, 2001, p. 6).
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da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de
toda forma de violência, negligência e discriminação.” (BRASIL, 2015, p. 12). Destarte, pessoas que apresentam algum tipo de deficiência
podem, pois é direito do cidadão, matricular-se
em qualquer ambiente regular de ensino e a
escola deve garantir uma educação de qualidade; todavia, é necessário que ocorra a parceria
entre a escola e a família, ambos visando o
desenvolvimento do aluno matriculado.

dizagem se torna mais lúdica com propostas
interativas que estimulam e captam a atenção
dos alunos. A “tecnologia assistiva pode ser
compreendida como recursos, equipamentos
ou aparatos que auxiliam, funcionalmente, no
desempenho de alguma atividade” (MANZINI,
2001, p. 1-11 apud MEC, 2005, p. 82). Dessa
forma, a tecnologia visa auxiliar na aquisição
de independência dos cidadãos portadores de
deficiência no dia a dia por meio de cadeiras
de rodas, bengalas, aparelhos de audição, entre outros; ajudando portadores de deficiência
física, visual, intelectual e afins nas mais diverEm muitas instituições de ensino não há re- sas áreas humanas, tais como: locomoção,
cursos e professores qualificados e/ou capa- educação, lazer, dentre outras.
citados para atender este público; no caso de
escolas da rede pública: dificilmente é enconSegundo Lauand (2005). na educação, a tectrado um professor específico para atender nologia assistiva se faz presente em diversos
alunos deficientes em parceria com a família, momentos, bem como: adaptação de conteúmuitas vezes os professores não possuem do: utilização de jogos ou brinquedos, fazendo
orientação de como devem proceder com tais com que todos os alunos possam realizar a
alunos; no entanto, cursos são fornecidos para atividade, sem exceção; ao adaptar um lápis
a capacitação profissional destes educadores, para que os educandos com paralisia cerebral
porém só alguns optam por fazer (BRASIL, possam trabalhar a coordenação motora e de2015).
senvolver o processo de escrita, trabalhar-se-á com a tecnologia assistiva; da mesma forEm relação às escolas particulares, geral- ma que ao lhe fornecer um computador para
mente, possuem atendimento especializado manuseio durante uma aula que requer muita
por meio de parcerias entre clínicas e escolas. explicação tanto oral como escrita, tendo em
No entanto, a escola indica e o pai deve se vista que o notebook, tablet ou computador
dirigir até o consultório, porém, nesses casos, pode lhe favorecer uma melhor compreensão
nem todos os pais conseguem persistir com do lido, devido sua dificuldade com a escrita
o atendimento especializado separado porque manual (papel e caneta) estará trabalhando a
as consultas, em geral, são caras e alguns reflexão e habilidades com a ferramenta que
não têm recursos para investir em atendimento poderá ser usada em devidas situações social
especializado além da instituição de ensino a em sua vida jovem e adulta, além de: estar utiqual pagam. Desse modo, o ideal seria todas lizando a tecnologia assistiva para uma evoluas instituições de ensino possuir atendimento ção cognitiva do aluno portador de deficiência:
especializado para os alunos com deficiência,
[...] No sentido amplo, o objeto da tecnologia assistiva
já que as escolas devem adotar: “[...] medidas
é
uma
ampla variedade de recursos destinados a dar
de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos
suporte
(mecânico, elétrico, eletrônico, computadorizaaspectos linguísticos, culturais, vocacionais e
profissionais, levando-se em conta o talento, a do, etc.) à pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental ou múltipla. Esses suportes podem ser, por
criatividade, as habilidades e os interesses do exemplo, uma cadeira de rodas (....), uma prótese, uma
estudante com deficiência” (BRASIL, 2015, p. órtese, e uma série infindável de adaptações, aparelhos
13).
e equipamentos nas mais diversas áreas de necessiSendo assim, o uso da tecnologia auxilia o
processo de desenvolvimento de alunos que
apresentam alguma deficiência, pois com o
auxílio de ferramentas tecnológicas a apren-

dade pessoal (comunicação, alimentação, transporte,
educação, lazer, esporte, trabalho, elementos arquitetônicos e outras), (LAUAND, 2005, p. 30 apud MEC,
2005, p. 82).
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Logo, cabe ao ambiente de ensino promover meios e recursos para uma educação de
qualidade a alunos portadores de deficiência
por meio de profissionais capacitados e qualificados; tecnologia assistiva; e afins visando o
comprometimento com a Lei e desenvolvimento do aluno, uma vez que este deve ser ativo
perante a sociedade opinando nas mais diversas áreas: política, economia, meio ambientes
e afins.

zar a atividade e achem entediante, a aprendizagem não será eficaz, já que efetuaram a proposta apenas por obrigação e não por prazer.
No entanto, quando se trata da “gamificação”, há muitos preceitos sobre tal assunto:
positivos e negativos, uma vez que, segundo
Navarro (2013), as primeiras manifestações
sobre a gamificação ocorreram em 2010, ou
seja, é uma ferramenta de ensino nova no contexto educacional, posto isto, há vários sujeitos
que olham os jogos como algo maléfico a saúde e, de fato, se tornam algo prejudicial à saúGAMIFICAÇÃO
de quando viram um vício. Todavia, usado em
Os jogos eletrônicos são comuns e muito contexto escolar objetivando a aprendizagem
procurados pelo públicos jovens e adultos, significativa será benéfico e de grande uso:
eles são atraentes e despertam interesse por
Gamiﬁcação tem como base a ação de se pensar
parte de muitos cidadãos, seu cenário replecomo em um jogo, utilizando as sistemáticas e mecânito de cores e aventuras torna-se muito atrativo
cas do ato de jogar em um contexto fora de jogo. Viane estimulante às pessoas, principalmente ao na et al. (2013) consideram que gamiﬁcação abrange a
público infantil e jovem, pois “o jogo desperta utilização de mecanismos de jogos para a resolução de
certas necessidades no ser humano, tais como problemas e para a motivação e o engajamento de um
o prazer e a satisfação” (TOLOMEI, 2017, p. determinado público. Para os autores isso não signiﬁca,
necessariamente, a participação em um jogo, mas a uti148). Atualmente, segundo o jornal Estadão, lização dos elementos mais eﬁcientes –como mecâniexistem 1,23 bilhões de jogadores no mundo, cas, dinâmicas e estética – para reproduzir os mesmos
ou seja, aproximadamente 17,57% da popula- benefícios alcançados com o ato de jogar. Segundo Zição mundial. Já a revista Valor Investe aponta chermann e Cunningham (2011), a gamiﬁcação explora
que o Brasil é o 13º maior mercado de games os níveis de engajamento do indivíduo para a resolução
de problemas. Do ponto de vista emocional, Hamari,
do mundo e, no país, existem cerca de 75,7% Koivisto, Sarsa (2014) compreendem que gamiﬁcação
milhões de jogadores.
é um processo de melhoria de serviços, objetos ou ambientes com base em experiências de elementos de jogos e comportamento dos indivíduos (BATISTA, FADEL,
ULBRICHT, 2014, p. 15).

Referente ao ambiente educacional, a gamificação pode ser grande aliada do educador,
pois, de acordo com Navarro (2013), por meio
Assim, a gamificação, no processo de ensino,
dos jogos os professores conseguem trabalhar
trata-se de levar a experiência e emoção que os
com vários fatores, tais como:
cidadãos obtêm durante jogos para o processo
de aprendizagem. Quando se joga, os humanos
[...] proposta de desafios, necessidade de esforço fí- tendem a sentir emoções, tais como: adrenalina,
sico e/ou mental e, até mesmo, frustração. Isso ocorre
felicidade e muitas outras que lhe fornecem o
porque o não alcance do objetivo gera o desejo de susentimento de prazer. Transformar e adaptar alperação, aumentando a vontade de jogar novamente.
Essa competitividade é essencial para tornar o jogo en- gumas atividades do contexto escolar em jogos,
tais como: quiz, tabuleiros, quebra cabeça; além
volvente e apaixonante (NAVARRO, 2013, p. 11).
de existirem diversos jogos digitais para alfabetização: tal como o “formar palavras”, disponível
Todavia, para trabalhar a gamificação em am- para realizar o download na Play Store (loja de
biente escolar, esta, por sua vez, deve ser reali- aplicativos da Microsoft), favorece uma aprendizada de forma estimulante, para que os alunos zagem significativa aos alunos, no qual não desintam vontade de participar e se divirtam ao corram apenas para conseguirem boas notas,
realizar o desafio proposto. Porque, uma vez mas aprenderão de fato e levarão consigo pela
que os educandos se sintam obrigados a reali- vida (BATISTA, FADEL, ULBRICHT, 2014, p. 15).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação percorreu por um processo histórico até chegar aos dias atuais. Na Grécia antiga havia duas divisões: Esparta e Atenas; no qual Esparta visava à educação para o guerreiro
ensinando a arte da guerra, transformando as crianças em futuros guerreiros para defender seu
Estado. Já em Atenas tinha como finalidade o desenvolvimento da reflexão e construção de um
cidadão sábio, trabalhando a arte e poesia.
Referente a Roma, a educação era centrada no pai, no qual tinha o dever de formar o futuro
cidadão, este, por sua vez, era duro com seus filhos; a mãe tinha o dever de ensinar suas filhas
a serem esposas e mães. Durante a Idade Média a educação era centrada na Igreja que tinha
o dever de moralizar os cidadãos baseados no bem e o mal. Durante muito tempo a educação:
ler, escrever, realizar cálculos; fora centrada apenas na Elite, pois se acreditava que cada grupo
social realizaria um ofício.
Apenas no século XVIII, surgem as escolas baseadas no método tradicional, no qual o professor é detentor do saber absoluto. Todavia, ocorreram vários embates teóricos originando as diversas propostas pedagógicas que permeiam atualmente a sociedade. Hodiernamente, existem
diversas propostas pedagógicas na sociedade, tal como a pedagogia Waldorf, que tem como
propósito a formação dos seres humanos, ou seja, trabalham o desenvolvimento corporal, cognitivo e espiritual; a linha Montessoriana, que acredita que as crianças possuem infinitas potencialidades e devem estimular a autoconfiança e responsabilidade de seus educandos; a educação
Tradicional, muito criticada pelos educadores, no entanto existem escolas que seguem essa proposta, pois há várias formas de aprendizagem e alguns indivíduos sentem-se confortáveis e se
adaptam de maneira positiva a este método; a pedagogia Construtivista, uma das mais faladas
na atualidade, é seguida por muitas escolas em que este método vê o aluno como centro da
aprendizagem e o professor como mediador, apenas direcionando o aluno; e há diversos outros
métodos e propostas pedagógicas hoje em dia, tudo devido à transição histórica.
Os educadores, com o passar do tempo, precisaram se modernizar e acompanhar o processo educativo, pois este vive uma transição diariamente, ou seja, há surgimento de novas ferramentas pedagógicas todos os dias, desta forma é necessário atualizar-se diariamente. Um dos
movimentos revolucionários na educação foi à implementação da tecnologia em sala de aula, o
que causou vários questionamentos e críticas positivas e negativas por parte dos educadores.
Alguns questionaram o fato de que a tecnologia e a educação não se condizem e outros gostaram da ideia. O fato é que a tecnologia em sala de aula auxilia o educador quando usada com
responsabilidade e sabedoria. Posto isto, é necessário que os professores que possuem dificuldade em manusear objetos eletrônicos se atualizem, da mesma forma aqueles que não possuem
prática em tecnologia em ambiente escolar realizam cursos que os capacitem para utilizarem
esta ferramenta em sala de aula.
O uso da tecnologia em sala de aula auxilia o professor na aplicação e explicação de atividades, por meio do uso de ferramentas tecnológicas o educador consegue fazer uma aula lúdica
atraindo e estimulando os alunos a aprenderem e participarem da proposta apresentada. A utilização de tablets, computadores, notebooks ou, até mesmo, celulares em sala de aula, de maneira adequada e sabiamente, fornece aos educandos uma nova proposta pedagógica, além de
acharem diferente do habitual e empolgante, o que levará a realizarem as atividades propostas
de forma eficaz e levando o conhecimento aprendido consigo pela vida.
Uma vez que é necessário aprender a conhecer, ou seja, é necessário compreender e construir o conhecimento para aprender a fazer, isto é, colocar em prática a teoria, e não apenas decorá-la, porque os cidadãos precisam vivenciar para que a aprendizagem torne-se significativa.
Uma barreira na educação que os professores vivem é a inclusão social, pois segundo a Lei, o
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Estado deve fornecer uma educação de qualidade e as instituições de ensino devem adequar-se
para promover essa aprendizagem.
No entanto, alguns educadores, tanto da rede pública como da particular, não possuem qualificação e/ou capacitação para lidarem com estas circunstâncias, isto acontece por causa do
desinteresse de alguns profissionais da educação ou por dificuldades financeiras para expandir
o seu conhecimento a respeito da educação inclusiva, contudo, a escola deve fornecer capacitação a este professor, uma vez que alunos de inclusão podem se matricular em qualquer unidade
de ensino. As escolas também deve trabalhar com as tecnologias assistivas favorecendo o ensino aos alunos portadores de deficiência nos âmbitos da autonomia, da cognição, reflexão, entre
outros; visto que é dever da escola promover aos sujeitos que permeiam a sociedade atual uma
educação de qualidade formando o cidadão pleno, isto é, participando ativamente nas decisões
públicas, tais como: saúde, educação, política, segurança e afins.
A gamificação é uma ferramenta recente na educação que defende a utilização de jogos no
processo educacional, quer dizer, durante a explicação de determinado conteúdo aos alunos os
professores podem fazer uso dos jogos para fomentar a aprendizagem; jogos, por exemplo: tabuleiro, quebra cabeça, entre outros; ou jogos digitais que utilizam a tecnologia a favor da aprendizagem. Atualmente, existem diversos jogos eletrônicos que trabalham a socialização, tal como
o The Sims que é a simulação de uma vida real e por meio das decisões tomadas o jogador
sofre uma consequência, seja boa ou ruim, porém se tratando de crianças e/ou adolescentes
deve ter a supervisão de um adulto que o oriente e administre o tempo dedicado a tal tarefa; da
mesma forma que existem jogos eletrônicos que trabalham matemática, português, geografia e
diversas outras matérias educacionais.
Cabe ao educador informar-se e designar o jogo certo, seja digital ou não, porque é necessária
uma pesquisa aprofundada para trabalhar com maestria tal ferramenta, já que é necessário usar
a tecnologia a favor da educação e, não, tornar-se alienado a tecnologia. A educação está em
constante transição, atualizando-se a cada dia, é necessário que as instituições de ensino se
atualizem e acompanhem a trajetória educacional proporcionando uma educação de qualidade
a todos os alunos matriculados no estabelecimento, além de ser primordial a parceria escola e
família no processo de aprendizagem, já que o aluno não se forma apenas dentro da instituição
de ensino, mas também, fora dele.
Além das paredes da escola, há um mundo cheio de vida e novos conhecimentos que cada
aluno vivência de uma maneira diferente e o educador precisa saber aproveitar essas informações em sala de aula aguçando o conhecimento dos educandos de maneira positiva. A tecnologia em sala de aula é de extrema importância, pois favorece o educando em diversos contextos
e conhecimentos, ao trabalhar um vídeo, por exemplo, o aluno tem contato com momentos reais
(caso trate de uma notícia) ou momentos que vão além da realidade (caso seja um conto de
fadas) trabalhando e explorando sua imaginação; se desafiado a realizar um jogo eletrônico, este
por sua vez, será repleto de emoções: frustração, felicidade, entre outras;
que o educador terá a oportunidade de trabalhar em sala de aula. Logo,
é extremamente importante as instituições de ensino, tal como seus
professores e todos os indivíduos que trabalham no local, atualizarem-se, visando um melhor desenvolvimento cognitivo e afetivo aos
educandos que ali estudam.
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PLURALIDADE CULTURAL E DIVERSIDADE
NA ESCOLA: OS DIFERENTES CONTEXTOS
DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

RESUMO: Esta pesquisa visa abordar o tema Pluralidade Cultural e as Relações Étnico-Raciais
no contexto da aprendizagem escolar. Para isso, temos como objetivos apresentar alguns
conceitos sobre a Diversidade e a Pluralidade Cultural com base nas experiências e aprendizagens oferecidas as crianças no âmbito educacional. O tema Pluralidade Cultural aborda
a valorização das características culturais e étnicas dos diferentes grupos, além do incentivo
ao convívio social, tornando a diversidade uma característica que favorece a valorização e o
enriquecimento social e cultural. Os educadores devem atuar de forma a compartilhar com os
alunos as diferenças que permeiam todas as relações em nossa sociedade, sejam elas familiares, de trabalho, religiosas, dentre outras. Os professores e os demais profissionais no âmbito
escolar devem atuar em conjunto e contribuir para a diminuição de práticas discriminatórias,
abordando e discutindo as diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes raças e etnias,
dentre outras especificidades e diferenças que são contempladas no ambiente educacional.

Palavras-chave: Pluralidade Cultural; Relações Étnico-Raciais; Diversidade; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente estudo visa discutir algumas ideias e posicionamentos sobre o tema Diversidade e Pluralidade Cultural no âmbito educacional e nas práticas escolares, para isso
é preciso refletir sobre as diferenças presentes na escola, com o objetivo de responder
alguns questionamentos e indagações sobre o tema.
A escola possui o dever de formar os seus educandos para que reconheçam e respeitem as
diferenças que fazem parte do contexto social, cultural e histórico da nossa sociedade, para isso
o trabalho com a pluralidade cultural e suas diferentes vertentes, visa contribuir para que isto
ocorra.
Os educadores e demais profissionais envolvidos no processo educacional devem atuar em
conjunto e contribuir para a diminuição de práticas discriminatórias, abordando e discutindo as
diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes raças e etnias, dentre outras especificidades e
diferenças que são contempladas no ambiente educacional.
A escola, em todos os seus níveis de ensino e modalidades deve atuar para promover uma
educação voltada para a valorização das pessoas, formação de valores e comportamentos sociais livres de preconceito e intolerância. A educação escolar deve estar pautada na tolerância e
no respeito as diferenças, contribuindo para a quebra de estigmas, estereótipos e preconceitos.
A escola possui um caráter e um papel social e para dar conta deste papel é necessário pensar ações que promovam uma educação voltada para a diversidade e que respeite a pluralidade
dos saberes, a comunidade escolar deve fazer parte da proposta pedagógica da escola e os
atores envolvidos no sistema educativo devem comprometer-se com uma educação de qualidade para todos.
A escola no cumprimento de sua função política e social, deve se atentar não apenas para as
questões metodológicas mas também para a propagação dos conhecimentos históricos e sociais que permeiam as relações em nossa sociedade, preparando as futuras gerações para um
contexto social em que as diferenças sejam respeitadas e que o conhecimento contribua para a
diminuição de todas as formas de pré-conceitos estabelecidos.
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O TRABALHO COM A DIVERSIDADE
NA ESCOLA
No município de São Paulo, foi criada a Lei
16.478 - 2016 que institui a Política Municipal
para a População Imigrante. O objetivo é assegurar os direitos básicos a essa população.
Entre as principais diretrizes estão:
I - garantir ao imigrante o acesso a direitos
sociais e aos serviços públicos.
II - promover o respeito à diversidade e à interculturalidade.
III - impedir violações de direitos.
IV - fomentar a participação social e desenvolver ações coordenadas com a sociedade
civil.

Apesar das várias ações dos órgãos competentes, a realidade brasileira ainda está longe
do ideal. Falta de infraestrutura nas escolas,
salas de aula lotadas, profissionais mal remunerados, entre outros fatores, podem prejudicar
todo o processo de acolhimento. Ainda assim,
é na sala de aula que os profissionais estão
conseguindo fazer toda a diferença. Sensibilidade, empatia e vontade de fazer o melhor são
sentimentos que fazem parte da realidade de
todos os educadores.
Para Freire (1996), o fim maior da educação
deve ser desenvolvido a partir do diálogo e
da consciência, contexto em que as pessoas
podem lutar por liberdade. Os profissionais da
educação lidam em seu cotidiano com uma
série de questões que dialogam com as relações entre nativos da cidade, refugiados, imigrantes e migrantes, principalmente devido ao
aumento significativo de matrículas de alunos
estrangeiros na Rede Municipal de Ensino nos
últimos anos.

Devido ao grande número de habitantes locais, essa lei se torna extremamente válida, já
que as minorias são constantemente vítimas de
racismo, xenofobia, além dos direitos reduzidos
frente aos habitantes locais. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
Entre os grandes desafios da Rede está a
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana: proposição de práticas educativas, alinhadas à
educação multicultural, que combatam a xenoA escola é responsável por assegurar o di- fobia, o preconceito e a discriminação, tornanreito da educação a todo e qualquer cidadão, do o ambiente escolar mais inclusivo, respeitodevendo se posicionar politicamente contra
so e produtivo para a aprendizagem de todos
toda e qualquer forma de discriminação. A luta
os estudantes.
pela superação do racismo e da discriminação
racial é tarefa de todo educador, independenteCom a promulgação da Lei 10639/03 o remente do seu pertencimento étnico-racial, crenconhecimento e a valorização das pessoas,
ça religiosa ou posição política (BRASIL, 2004,
ganha mais um aliado e uma nova perspectip. 7).
va quando pensamos em educação. A escola
A legislação tende a ser um amparo para apresenta, dentre outras funções, a de normaque os sistemas educacionais possam se ar- lizar os padrões que são apresentados na soticular em defesa do respeito a diversidade ciedade, contribuindo para o reconhecimento
e as diferentes manifestações culturais, com a das diferentes e para a formação de cidadãos
proposição de currículos que possam atender conscientes de seu papel na luta contra a disàs necessidades daqueles envolvidos no pro- criminação, sendo um local de produção e recesso de ensino e de aprendizagem. Os PCNs produção de cultura em todas as suas variáveis,
abordam essa temática, viabilizando o trabalho estabelecendo uma relação entre a sociedade
do educador para que ele possa questionar as no qual estão inseridos e o ambiente escolar:
práticas e as origens das diferentes manifestações racistas que se desenvolvem no ambiente
educacional.
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[...] é preciso admitir que o trabalho de implementar medidas no sentido de democratizar
as relações de trabalho constitui um elemento importante na agenda da gestão da escola,
bem como da política educacional, visando à
abordagem crítica do tema da diversidade étnico-racial, de modo a proporcionar condições
para o desenvolvimento das atividades cujas
características não venham a reproduzir hierarquias sociais marcadas historicamente pela
divisão racial do trabalho e pela distribuição
desigual dos recursos de poder (BRITO, 2011,
p. 69).
Quando a criança passa a ser representada
nos materiais trabalhados na escola e é capaz
de encontrar as suas características ali presentes, a sua autoestima é elevada e a formação
de sua identidade também é influenciada. É importante que os materiais trabalhados tragam
afirmações positivas em relação ao negro, em
que a criança seja capaz de identificar-se em
diferentes papéis e não somente em posição
de inferioridade ou estereotipada. Normalmente, a criança negra apresenta dificuldade em
auto afirmar-se e não consegue perceber a sua
representação nos diferentes contextos abordados na escola.

em que são incluídos elementos ligados aos
aspectos da natureza e fuga de integrantes do
crime organizado:
Na América Latina e, particularmente, no Brasil a questão multicultural apresenta uma configuração própria. Nosso continente é um continente construído com uma base multicultural
muito forte, onde as relações interétnicas têm
sido uma constante através de toda sua história, uma história dolorosa e trágica principalmente no que diz respeito aos grupos indígenas e afrodescendentes (MOREIRA, CANDAU,
2008, p. 17).
Em 2017, foi promulgada a Lei de Migração
(Lei n.º 13.445/2017), que dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante e
revoga o Estatuto do Estrangeiro, que editado
no período ditatorial, possuía caráter nacionalista e propagador da ideia de que o estrangeiro era uma ameaça para a nação. De caráter
modernizante e simplificador, a nova lei traz novos elementos. Entre eles:
• permite aos imigrantes que se manifestem politicamente.
• possibilita que imigrantes não sejam mais
presos por estarem de modo irregular no
país.
• condena a xenofobia e a discriminação.
• estende-se a brasileiros que vivem no exterior.
• regulariza a política de vistos humanitários
Lei de Migração (Lei n.º 13.445/2017).

No contexto educacional temos diferentes realidades e diferentes culturas, abrangendo toda
a diversidade, neste sentido, a escola deve proporcionar uma educação voltada a diferença,
diversidade e pluralidade, nos mais diferentes
aspectos, religioso, cultural, étnico, etc., oportunizando aos estudantes o conhecimento das
diversas manifestações culturais, ampliando o
A literatura educacional, no que trata da temárespeito e a valorização, contribuindo para a tica da diversidade cultural, vem sendo discuformação de um ambiente aberto a diversidade tida de maneira ampla e divulgada nos meios
e ao respeito ao próximo.
educacionais, por meio de projetos e ações
que contribuam para o entendimento desta tePromover práticas voltadas à diversidade sig- mática. É na sala de aula que nos deparamos
nifica romper com certos padrões estabeleci- com a pluralidade de ideias, opiniões, culturas
dos e trabalhar para a heterogeneidade, aban- e também, supostamente, pode-se ter uma dedonando os vínculos fortemente enraizados manda maior de geração de conflitos resultanna escola e na sociedade como um todo. Em tes da não aceitação dessa diversidade dos
2014 o Brasil ampliou mais uma vez o conceito sujeitos que a ele pertencem.
de refugiado com a Declaração de Cartagena,
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O tema Pluralidade Cultural abrange diferentes aspectos sobre a valorização das características culturais de diferentes grupos sociais,
além do incentivo ao convívio de diferentes grupos, tornando a diversidade uma característica
que favorece a valorização e o enriquecimento
social e cultural:
O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer a
riqueza representada pela diversidade étnico
cultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória particular
dos grupos que compõem a sociedade. Nesse sentido, a escola deve ser local de diálogo,
de aprender a conviver, vivenciando a própria
cultura e respeitando as diferentes formas de
expressão cultural (BRASIL, 1997, p. 32).
A escola, em seu projeto político pedagógico
e o professor em sua prática, deve estudar as
obras literárias que possuem a temática voltada para as relações étnico raciais e que abordam histórias cujo protagonistas são afro brasileiros ou de matriz africana. Desta maneira,
compreender quais são os aspectos trabalhados referente à identidade, ao reconhecimento
e ao empoderamento dos leitores negros. De
que forma tais conteúdos mantêm relação com
os outros grupos sociais valorizando as diferenças e as identidades coletivas.
O trabalho com a Literatura Infantil Afro-Brasileira é enriquecedor quando pensamos na
construção da identidade étnico racial na escola, bem como a valorização da cultura negra e
a desconstrução de preconceitos é um ganho
muito significativo para a autoestima e construção da identidade étnica-racial positiva nas
crianças negras. Além destes aspectos temos
a valorização da cultura negra e a desconstrução de estereótipos e preconceitos sobre os
africanos e seus descendentes, fatores muito
importantes para o combate ao racismo, que
muitas vezes, está enraizado no cotidiano escolar e nos espaços sociais nos quais convivemos:

Ao apontar o multiculturalismo como uma
nova forma de globalização, Boaventura Sousa Santos afirma que o mundo é um “arco-íris
de culturas” (SANTOS, 1995). Ora, partindo
deste conceito para uma (eventualmente arriscada) analogia, e admitindo que é importante
ser capaz de “ver” este e outros conjuntos de
cores, poderemos recordar que algumas pessoas, apesar de disporem de um aparelho visual morfologicamente bem constituído, não
são capazes de discernir toda uma gama de
tonalidades que compõem o arco-íris. Alguns
ficam com uma capacidade reduzida de identificação de tons cinzentos: são os daltônicos.
A analogia proposta aqui é a de que a não
conscientização da diversidade cultural que
nos rodeia em múltiplas situações constituiria
uma espécie de “daltonismo cultural” (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 27).
Ainda com base nas ideias dos autores ter
presente o arco-íris das culturas nas práticas
educativas pressupõe um processo de desconstrução de práticas naturalizadas e enraizadas no trabalho docente para sermos educadores/as capazes de criar novas maneiras
de situar-nos e intervir no dia-a-dia de nossas
escolas e salas de aula atuando contra as práticas discriminatórias e preconceituosas que
possam existir no contexto escolar.
A escola se constitui em um local produtor
de cultura escolar que deve estar pautada no
protagonismo dos alunos como sujeitos de direitos, construindo práticas de cidadania e respeito. O ambiente educativo tem como função
praticar uma pedagogia democrática, na qual,
o diálogo esteja presente e a valorização da
cultura contribua para a aprendizagem significativa e livre de preconceitos:
É importante ressaltar que a identidade se
associa intimamente com a diferença: o que
somos se define em relação à que não somos.
Dizer somos cariocas implica dizer não somos
Pernambucanos; dizer somos adultos implica
dizer: não somos crianças. As afirmações sobre identidade, assim, envolvem afirmações,
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dos, onde somente os considerados iguais têm
acesso. Ao mesmo tempo, multiplicam-se as
grades, os muros, as distâncias, não somente físicas, como também afetivas e simbólicas
entre pessoas e grupos cujas identidades culturais se diferenciam por questões de pertencimento social, étnico, de gênero, religioso, etc.
As políticas voltadas à educação dos negros (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 31).
devem garantir o sucesso e a valorização de
Salas de aula sempre foram um ambiente alsua cultura, promovendo formas de relacionamento que respeita à diversidade cultural, artís- tamente heterogêneo. Entretanto, nos últimos
tica e histórica e que seja amplamente discuti- anos a diversidade vem se acentuando à meda por profissionais e professores capacitados, dida em que o processo de globalização se
implicando assim, em atitudes afirmativas, de intensifica e as crises e catástrofes mundiais
reconhecer e valorizar as diversas culturas e as ocorrem em diferentes partes do mundo.
diferentes etnias que existem na escola. Bem
Diante disso, o Estado e os profissionais da
como, aos alunos brancos e de outras etnias,
educação precisam adotar medidas para que
promover o conhecimento e o acesso as difeesses novos integrantes de nossa cidade posrentes manifestações culturais existentes.
sam ser inseridos nela de maneira humana e
natural, o que traz desafios imensos, pois estaSegundo Silva (2011) há disponível hoje uma
mos falando sobre um ambiente diverso em reconsistente produção literária, acadêmica e milação aos idiomas, religiões, maneiras diferendiática com a temática africana e afro-brasileira
tes de ver a sociedade, entre outros elementos.
que pode auxiliar os professores e demais profissionais do contexto escolar na abordagem
A escola como espaço no qual se constrói
deste tema. Podemos exemplificar a inclusão o conhecimento e abrange toda a diversidade,
de personagens negros, assim como de outros deve trabalhar para que seja possível propiciar
grupos étnico-raciais no processo de sociali- uma educação voltada à diferença, diversidade
zação, além de permitir a ampliação dos refe- e pluralidade, nos mais diferentes aspectos, rerenciais culturais, valorizando a autoestima das ligioso, cultural, étnico, etc., oportunizando aos
crianças negras e contribuindo para o respeito alunos o contato com as mais diversas formas
as diferentes culturas por parte das crianças.
de manifestação cultural, ampliando o respeito,
a valorização e o respeito ao próximo.
não explicitadas, sobre outras identidades diferentes da nossa. Ou seja, a identidade depende da diferença, a diferença depende da identidade. Identidade e diferença são inseparáveis
(MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 43 apud SILVA,
2000).

PLURALIDADE CULTURAL E
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
Quanto a esta temática, os autores (2008)
ressaltam que:
Os “outros”, os diferentes, muitas vezes estão
perto de nós, e mesmo dentro de nós, mas
não estamos acostumados a vê-los, ouvi-los,
reconhecê-los, valorizá-los e interagir com eles.
Na sociedade em que vivemos há uma dinâmica de construção de situações de apartação
social e cultural que confinam os diferentes
grupos socioculturais em espaços diferencia-

É sabido que, apresentando heterogeneidade notável em sua composição populacional, o
Brasil desconhece a si mesmo. Na relação do
país consigo mesmo é comum prevalecer em
vários estereótipos, tanto regionais quanto em
relação a grupos étnicos, sociais e culturais.
Historicamente, registra-se dificuldade para se
lidar com a temática do preconceito e da discriminação racial/étnica. O país evitou o tema por
muito tempo, sendo marcado por “mitos” que
veicularam uma imagem de um Brasil homogêneo, sem diferenças, ou, em outra hipótese,
promotor de uma suposta “democracia racial”
(MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 18)
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Promover práticas voltadas à diversidade significa romper com certos padrões estabelecidos e trabalhar com a heterogeneidade, abandonando os vínculos fortemente enraizados na
escola e na sociedade como um todo. A exclusão social, impossibilita que alguns indivíduos tenham acesso a bens culturais e materiais
que são frutos das produções da sociedade.
A escola deve reconhecer a diversidade como
parte da formação do sujeito, e que cada sujeito possui uma identidade cultural que deve ser
acolhida, conhecida e respeitada, buscando
sempre a sua valorização.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004) a legislação e as políticas voltadas ao tema têm como meta garantir
que o direito dos negros sejam reconhecidos
e que os diferentes grupos possam expressar
suas visões sobre o mundo e se manifestarem
com autonomia. Os professores são responsáveis pelo combate as diferentes formas de discriminação e ao racismo que se institucionaliza
na escola, desta maneira, contribuem para a
garantia dos direitos fundamentais do cidadão
e das aprendizagens.

Mais recentemente, venezuelanos também
passaram a incorporar nossos costumes, quando começaram a chegar aqui, a partir da crise
política iniciada na Venezuela em meados de
2018. A cultura árabe, cuja presença já é antiga na cidade, ganhou novos elementos, trazidos pelo povo sírio que chegou ao Brasil fugindo da guerra instalada em seu país de origem.

Os educadores devem atuar de forma a compartilhar com os alunos as diferenças que permeiam todas as relações em nossa sociedade,
sejam elas familiares, de trabalho, religiosas,
dentre outras. As famílias possuem diferentes
características e partilham diferentes saberes
e conhecimentos, é necessário que os alunos
aprendam com as diferenças e aprendam a
respeitar as individualidades e singularidades
de cada indivíduo em seu contexto familiar e
social. Desta maneira, torna-se possível oferecer ao aluno um ambiente em que o respeito
e a aceitação sejam constantes e as relações
estabelecidas entre os pares sejam baseadas
nestas concepções.

Sendo umas das bases das tradições brasileiras, a cultura africana foi absolutamente absorvida pelo Brasil. A prefeitura de São Paulo,
em parceria com a Coordenadoria dos Assuntos da População Negra, criou um roteiro que
busca resgatar elementos que estão presentes
no nosso dia a dia e que devem ser revisitados
Cabe ao professor trabalhar com materiais
e, portanto, valorizados. Os locais relembram e obras literárias adequadas à temática étnico
personalidades e acontecimentos que fizeram racial, que contemple as diferentes culturas e
contextos. Na escolha do material o professor
parte da história da cidade:
deve atentar-se se os livros abordam a imagem
O reconhecimento positivo das culturas ne- do negro e do afro descendente de uma magras e a possibilidade da escuta respeitosa de neira afirmativa, abordando diferentes temátitodos permite vivenciar a interculturalidade ne- cas e desvinculando um pouco dos modelos
europeus sempre utilizados como modelo nas
cessária à formação da cidadania e da vida
escolas:
em comum, hoje e no futuro. A visibilização de
histórias de vida de pessoas negras pode proA escola sempre teve dificuldade em lidar
piciar para as crianças, sejam elas negras ou com a pluralidade e a diferença. Tende a silennão, o resgate de riquíssima história e cultura ciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortádos povos africanos e afro-brasileiros, repletas vel com a homogeneização e a padronização.
de inovações científico tecnológicas, sociais, No entanto, abrir espaços para a diversidade,
políticas, intelectuais e a ajuda na reconstrução a diferença e para o cruzamento de culturas
da imagem da participação digna e ativa dos constitui o grande desafio que está chamada
negros em todas as dimensões da experiência a enfrentar (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 16.
humana (SÃO PAULO, 2019, p. 46).
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O estímulo para a boa convivência entre
os alunos pode ser considerada uma grande
iniciativa por parte dos educadores, pois é a
partir da relação com colegas que a relação
com a sociedade como um todo começa a ser
construída. Dentro dessa perspectiva o acolhimento no ambiente escolar, será fundamental
para um recomeço para esses alunos que, na
maioria das vezes, carregam traumas irreparáveis.

As diferenças que permeiam todas as relações em nossa sociedade, sejam elas familiares, de trabalho, religiosas, devem ser respeitadas e valorizadas. As famílias possuem
diferentes características e partilham diferentes
saberes e conhecimentos, é necessário que os
alunos aprendam com as diferenças e aprendam a respeitar as individualidades e singularidades de cada indivíduo em seu contexto
familiar e social.

No âmbito educacional é possível trabalhar
efetivamente no combate as atitudes discriminatórias e preconceituosas que permeiam os
ambientes escolares e são manifestados por
gestos, atitudes e palavras, neste sentido, é de
fundamental importância que os educadores
estejam preparados com tais situações e possam intervir de maneira eficaz e buscar ações
para a prevenção de tais situações.

Desta maneira, torna-se possível oferecer ao
aluno um ambiente em que o respeito e a aceitação sejam constantes e as relações estabelecidas entre os pares sejam baseadas nestas
concepções. Cabe aos educadores um posicionamento crítico e eficaz no que diz respeito
ao trabalho com a discriminação no ambiente escolar, o educador não pode assumir uma
postura neutra diante de situações que contenham falas ou atitudes preconceituosas.

O tema Pluralidade Cultural aborda a valorização das características culturais e étnicas
dos diferentes grupos sociais que formam a
sociedade. É dever das instituições escolares
formar os seus estudantes para que sejam capazes de reconhecer e respeitar as diferenças
que fazem parte do contexto histórico e cultural
de nossa sociedade:
Pela educação, pode-se combater, no plano
das atitudes, a discriminação manifestada em
gestos, comportamentos e palavras, que afasta e estigmatiza grupos sociais. Contudo, ao
mesmo tempo em que não se aceita que permaneça a atual situação, em que a escola é
cúmplice, ainda que só por omissão, não se
pode esquecer que esses problemas não são
essencialmente do âmbito comportamental, individual, mas das relações sociais, e como elas
têm história e permanência. O que se coloca,
portanto, é o desafio de a escola se constituir
um espaço de resistência, isto é, de criação de
outras formas de relação social e interpessoal
mediante a interação entre o trabalho educativo escolar e as questões sociais, posicionando-se crítica e responsavelmente perante elas
(BRASIL, 1997, p. 52).

Nem sempre possuir uma legislação específica garante a efetivação de uma educação
inclusiva, exigindo ações que de fato façam a
lei acontecer. A realização de um programa de
formação de educadores e educadoras é fundamental para o trabalho com esta temática.
O currículo escolar deve ser repensado, abordando a diversidade cultural, para que todos
os alunos tenham acesso ao conhecimento negado durante anos ou tratado de maneira estereotipada e fora de contexto, produzindo assim
um sentimento de pertencimento à uma cultura
e etnia inferior por parte dos afro-brasileiros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho com a diversidade e a pluralidade cultural deve ser encarado como um fator social,
entender as questões que perpassam tais temáticas irá contribuir para a sua compreensão. O
diálogo é fundamental neste processo e as questões devem ser discutidas e analisadas no espaço educativo para que os educandos possam tomar consciência da importância do respeito
as diferenças e do apreço à tolerância.
No âmbito educacional é possível trabalhar efetivamente no combate as atitudes discriminatórias e preconceituosas que permeiam os ambientes escolares e são manifestados por gestos,
atitudes e palavras, neste sentido, é de fundamental importância que os educadores estejam
preparados com tais situações e possam intervir de maneira eficaz e buscar ações para a prevenção de tais situações. Estabelecer diferentes formas de relação entre os alunos com o respeito e a tolerância abordados irá contribuir na prevenção de tais atitudes, a conscientização é
o primeiro passo para a efetivação de tais práticas.
Com a promulgação da Lei 10.639/03 foram trazidos diversos questionamentos sobre a abordagem do tema das relações étnico-raciais na escola e de que forma os educadores, neste novo
contexto, devem trabalhar e discutir tais temáticas em sala de aula, cumprindo com o disposto
na legislação e efetivamente buscando formas de consolidar nas relações escolares, o respeito
à diversidade e a tolerância às diferenças.
Os educadores devem atuar de maneira a compartilhar com os alunos as diferenças que
permeiam todas as relações em nossa sociedade, sejam elas familiares, de trabalho, religiosas,
dentre outras. As famílias possuem diferentes características e partilham diferentes saberes e conhecimentos, é necessário que os alunos aprendam com as diferenças e aprendam a respeitar
as individualidades e singularidades de cada indivíduo em seu contexto familiar e social. Desta
maneira, torna-se possível oferecer ao aluno um ambiente em que o respeito e a aceitação sejam
constantes e as relações estabelecidas entre os pares sejam baseadas nestas concepções.
O trabalho do professor em sala de aula precisa contextualizar as questões étnico raciais,
trazendo à tona conceitos e informações que possam auxiliar no reconhecimento da diversidade, valorizando o coletivo e combatendo posturas preconceituosas e incorporando a história e
a cultura do povo negro, nas práticas escolares em todo o âmbito do currículo escolar. Desta
maneira, os estudantes podem se conscientizar e aprender com base no respeito e valorização
das diferenças.
A escola e os seus professores devem inserir em suas práticas pedagógicas propostas que se
adequem a discussão da diversidade humana de maneira democrática, permitindo um posicionamento crítico dos estudantes, para que em suas ações e atitudes sejam capazes de desconstruir estereótipos e discursos preconceituosos, contribuindo assim para a diminuição de práticas
discriminatórias que possam ser vivenciadas no contexto social e escolar.
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______. Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003.
D.O.U. de 10/01/2003.
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A EDUCAÇÃO EM ARTES NO BRASIL

RESUMO: O presente artigo tem a finalidade de discutir a educação de artes no Brasil antes,
durante e após a ditadura militar e como a concepção sobre mesma tem se modificado socialmente segundo as questões sociopolíticas. Nosso país tem vivenciado muitas transformações
no quesito educação, lutas políticas, demandas sociais advindas da população bem como do
poder público por meio de leis etc., por tanto compreender essas transformações desde a
época da ditadura até o presente momento contribui para o enriquecimento do professor e
sobre a importância do ensino de artes nas escolas. Que não pode ser vista apenas como uma
aula de entretenimento dos alunos, mas uma disciplina muito importante para o desenvolvimento criativo, crítico e político dos alunos.

Palavras-chave: Artes; Aprendizagem; Competências; Educação.
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INTRODUÇÃO

E

ducação de artes nas escolas nem sempre foi valorizada e muito menos tratada como
disciplina no país. Constituindo parte da história da humanidade, especificamente intelecto humano, estudiosos; intelectuais; pesquisadores; artistas; professores têm buscado
cada vez mais potencializar essa discussão em suas áreas de atuação profissional, o que cada
vez mais fortalece a corrente de defensores do ensino da arte para além dos muros escolares.
Para tanto, nosso objetivo neste trabalho e trazer um pouco da história da educação em artes no Brasil desde a época da ditadura militar no país, as leis que contribuem para o seu ensino e como atualmente se dá este ensino nas salas de aula.
Ao compreendermos essa trajetória, vamos, nos revestindo do conceito do que realmente venha ser artes o que consequentemente contribui em nossa formação intelectual pois vamos nos apropriando cada vez mais desse conhecimento e também contribui em
nossa prática no dia a dia enquanto profissionais da educação que valoriza todos os saberes e as diversas formas de aprender e compreender a vida e o mundo por meio da arte.
É importante ressaltar que ainda existe em meio a educação escolar, uma resistência e
muitas vezes o preconceito do ensino de artes na educação mesmo depois de muitos avanços e conquistas. Vemos ainda muitos professores acreditando e praticando o conceito de que artes é apenas pintar algum desenho pronto com giz, tinta, ou até mesmo achar
que o único meio de reproduzir artes é por meio de propostas enrijecidas e mecanicistas.
Para, além disso, artes é uma reprodução intelectual inerente apenas do humano, que usa suas
faculdades intelectuais mais profundas e superdotadas para expressar por meio da arte algo.
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO BRASIL
O ser humano desde a antiguidade buscava se expressar por meio da arte. Sendo um
ser criativo inato buscou se aperfeiçoar de
acordo com as mudanças culturais, políticas,
sociais e psicológicas “o que permite fazer ligações com a natureza e com o mundo, pois
é dessa forma que expressa o mais profundo
de seu ser” (CANTO, 2014). Sendo a arte um
meio pelo qual o homem em sua plena essência pode criar, compreender, expressar,
dar sentido à vida e ao mundo, pode também encontrar no mesmo equilíbrio pra vida.
Os primórdios manifestavam sua língua em
forma de desenho, forma esta de se comunicar,
conectando-se consigo e com os outros, pintado em cavernas, rochas para garantir a sobrevivência de sua espécie. Esses registros até os
dias atuais são matérias de estudos e pesquisas.
[...] muitos fatos históricos ainda hoje são
evidentes e reconhecidos por meio de textos não-linguísticos, compostos principalmente por imagens e objetos que revelam,
na sua forma e no seu conteúdos, os modos
de vida e as concepções de mundo de seu
tempo (SOUSA, 2005 apud CANTO, 2014).
Canto indaga uma questão que se torna muito pertinente em nosso discurso sobre quando
o homem tornou-se um ser criativo? (CANTO,
2014). Na história da humanidade muitos pesquisadores traz essa questão e tenta construir
os processos da arte de acordo com cada época, cada cultura. Platão inicia seu discurso acoplando a crença de que a inteligência humana
era orientada por uma inspiração divina, “...Platão afirmava que, no momento da criação, o
artista perdia o controle de si mesmo, passando a um domínio de um poder superior” (CANTO, 2014. p. 772). Sendo assim a criatividade
era compreendida como inspiração divina, ou
seja, um ser superior, gênio ou artista ou até
mesmo insanas. Contudo, infelizmente ainda
existe certo preconceito ou estranhamento nos
dias atuais pois pessoas altamente criativas
podem ser consideradas estranhas ou loucas:

[...] a criatividade é sempre produto da ‘abstração reflexiva’ e jamais da abstração empírica, pois, enquanto esta última se limita a
captar de objetos, pessoas ou conceitos a
compreensão passiva da realidade, a abstração reflexiva ‘consiste em destacar, das
ações ou operações, novos aspectos para
deles fazer elementos de uma construção
nova, conferindo-lhes uma outra organização (PIAGET, apud CANTO, 2014, p.773).
É importante ressaltar que até a década de
70 no Brasil a concepção de artes era outra
quando comparada aos dias atuais. O ensino de filosofia e história foram eliminados do
currículo das universidades, e a artes estava
mais voltada ao ensino de desenho geométrico, logo seria a matéria mais próxima ao conteúdo de relações humanas e trabalho criativo.
Em 1971, pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, a arte é incluída no currículo escolar com o título de Educação Artística,
mas é considerada “atividade educativa” e não
disciplina. |O ensino de arte tornou-se obrigatório nas escolas primárias e secundárias no
Brasil, fruto de conquista política e ideológica.
A Lei Federal n° 5692 denominada Diretrizes e
Bases da Educação, que estabeleceu uma educação tecnologicamente orientada que começou a profissionalização aos alunos da 7ª série,
no qual as escolas secundárias eram profissionalizantes, sendo uma forma de profissionalizar
mão de obra barata, para servirem às companhias multinacionais, que possuem um grande
poder econômico no Brasil, durante o período
de 1964-1983, período esse da ditadura militar.
O MEA- Movimento Escolinhas de Arte,
composto por 32 Escolinhas em todo o país
oferecia cursos de artes contudo, contudo não possua relações com as universidades, sendo assim, era de cunho particular
em sua maioria. Os cursos de artes eram
voltados à crianças e adolescentes e cursos
de arte-educação à professores e artistas.
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A Lei Federal que tornou obrigatório o ensino de artes nas escolas, não reconheceu
professores de artes e nem artistas formados pelas Escolinhas visto que a maioria não
possuía curso superior para lecionar a partir da 5° Série. Em 1973 o governo criou o
novo curso universitário com a disciplina de
Educação Artística baseado na nova Lei.

encontram barreiras devido à amplitude do
ensino para preparar adequadamente os
professores capazes de definirem seus objetivos e estabelecerem suas metodologias.

Embora os estudos feitos por Barbosa
(1989) sejam de alguns anos atrás, ainda encontramos algumas dificuldades em
sua aceitação como parte do currículo báA intenção do curso de Licenciatura em sico para a educação, o que também conEducação Artística era de preparar o profes- tribui para a desvalorização do profissional.
sor durante dois anos para ensinar música,
teatro, artes visuais, desenho, dança e deO senso comum muitas das vezes identifica
senho geométrico, simultaneamente, da 1° a criatividade como algo espontâneo, contudo
à 8° série e em alguns casos até o 2° grau. não é dessa forma que a artes se dá. Devido a tantos discursos para que o ensino da
Para Barbosa (1989), era inviável formar arte entrasse no currículo mínimo os profesem apenas dois anos um professor que ne- sores ainda encontram dificuldade em oporcessite de tantas habilidades. “É um absur- tunizar momentos com seus alunos sobre a
do epistemológico ter a intenção de transfor- teoria da criatividade ou disciplinas similares
mar um jovem estudante (a média de idade nas universidades, escolas, etc. Só nos movide um estudante ingressante na universida- mentos sócio-políticos que a arte foi como uma
de no Brasil é de 18 anos) com um curso de resposta de liberdade e criatividade pós-ditaapenas dois anos, num professor de tantas dura em 1983, a qual reprimiu a expressão
disciplinas artísticas” (BARBOSA, 1989). individual por cerca de 20 anos de censura.
Diante desse fato histórico a respeito do
ensino de artes no país podemos observar
como foram construídas a concepção de ensino e o valor que o poder público tratava a
formação dos alunos. Até os primeiros anos
da década de 1970 seu ensino não estava
previsto na grade curricular das universidades, o que incitou muitos interessados a estudar e buscar conhecimento por outras vertentes uma das formas mais conhecida foi
por meio das Escolinhas e anos a frente não
foi reconhecida como instituição formal para
os alunos ali formados pudessem lecionar.

A EDUCAÇÃO DENTRO DA NOVA
CONSTITUIÇÃO DE 1988
A educação básica como parte fundamental
do ensino veio perpassando por mudanças nos
últimos anos, contribuindo desse modo para a
valorização do professor de artes nas escolas
bem como a valorização de seu ensino. Vejamos
que na Constituição Federal de 1988 prediz em:

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
E quando, por fim, foi adicionado ao currí- da pessoa, seu preparo para o exercício da
culo o aluno estudante deveria se formar em cidadania e sua qualificação para o trabalho.
apenas dois anos nas áreas de música, teatro, artes visuais, desenho, dança e desenho
II - liberdade de aprender, ensigeométrico. Barbosa (1989) mais uma vez, nar, pesquisar e divulgar o pensamenfez uma crítica sobre sua oferta nas universi- to, a arte e o saber (BRASIL, 1988).
dades, haja vista que são poucas que ofereciam o curso de artes e as que isso faziam
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Aqui vemos a afirmação cada vez mais contundente sobre as artes como processo necessário para a educação básica. Temos também em a Lei de Diretrizes e Bases em 1996,
sendo a primeira criada em 1961 na época
da Ditadura Militar no país, em seguida temos
a versão de 1971 que até a atual Lei (1996)
estava em vigor. Trazendo diversas mudanças
ao compararmos as leis anteriores a LDB inclui a educação infantil (creches e pré-escolas) como primeira etapa da educação básica.

A BNCC destaca as competências gerais da Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, na
tentativa de construir conhecimento, desenvolver habilidades, formação de valores e atitudes segundo a Lei de Diretrizes e Bases.
Analisaremos agora o valor do saber artístico e as diversas maneiras que o ensino da
arte contribuíram para a educação. Conforme os PCN-Arte (1997), a educação em arte
estimula o pensamento artístico e ordenam
à experiência humana. Ao realizar produções artísticas a criança desenvolve a sensibilidade a percepção e a imaginação , pois
aprecia e conhece as formas produzidas por
ele mesmo e por seus colegas, favorecendo ainda a produção com outras disciplinas.

Nessa fase da vida da criança, especificamente na infantil, não é possível tratar o ensino de arte puramente como matéria, haja
vista que a maturação da criança pequena é
outra, exigindo outras competências e trabalhos voltados à mesma, contudo podemos
destacar o ensino de arte em praticamente em todas as atividades que a criança peAinda conforme os PCN-Arte (1997), aquele
quena faz na creche e pré-escola. Seja nos
aluno que mais exercita sua imaginação estará
momentos que estão cantando, dançando,
consequentemente mais habilitado à construcontando história, assistindo algum filme etc.
ção de textos e desenvolvimento de estratégias
Criação de Ministérios para a Educação- para resolução de problemas matemáticos.
MEC. Em 1953, o governo Federal criou o Com o conhecimento de arte de outras cultuMinistério da Saúde e tira do Ministério da ras a criança compreende com maior facilidaEducação e Saúde as responsabilidades de de os valores, os diferentes modos de pensar
administração a ela, então se formou o MEC e agir significando e valorizando a diversidade
Ministério da Educação e Cultura, criado cultural, desenvolvendo ainda o senso crítico
pela lei n° 1.920, de 25 de julho de 1953. em relação à sua e as outras culturas, criando assim condições de qualidade de vida.
Em 1985 foi criado o Ministério da Cultura pelo
E conforme os PCN-Arte (1997, p.20) “a
decreto n° 91.144, contudo a sigla MEC continua a valer embora passa a se chamar Ministé- arte de cada cultura revela o modo de perrio da Educação. Em meados de 1990 o MEC ceber, sentir, e articular significados e vapassa a integrar a política nacional de educa- lores que governam os diferentes tipos de
ção, ensino civil, pesquisa e extensão universitá- relações entre indivíduos na sociedade”.
ria, magistério e educação especial: PCNs - PaSegundo Martins, Picosque e Guerra (1998)
râmetros Curriculares Nacionais (PCN em Arte
e BNCC- Base Nacional Comum Curricular). a arte é tão importante na escola , pois o
mesmo acontece fora dela. Então como coO MEC- Ministério Estadual da Educação nhecimento construído pela humanidade ao
vem estabelecendo uma concepção de edu- longo dos tempos, esta se torna um patrimôcação básica para todo o país por meio do nio cultural para as pessoas, pois todos têm
documento BNCC- Base Nacional Comum Cur- o direito de ter acesso a esse saber. Entenricular. Sua intenção é convergir o ensino parti- der a arte como conhecimento é fundamental
cular ou público em um ensino único, básico e para que se possa ensinar arte, articulando
de qualidade a todos os estudantes do Brasil. seus três conceitos fundamentais que são: a
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criação, a produção e a análise ao conheci- terminado fato tenha ocorrido com um mesmo
mento histórico- cultural, que também são co- grupo de pessoas, esse fato nem sempre terá
nhecidos como produção, fruição e reflexão. o mesmo significado para todas elas, por isso
é tão importante a contextualização histórica e
Os PCN-Arte (1997) ainda nos relatam a im- cultural na produção artística. O ato de ampliar e
portância da arte na educação, pois desde o aprofundar o saber artístico deve ser garantido
início da história da humanidade a arte tem seu a todas as crianças desde a educação infantil,
papel atuante em todas as formações culturais, pois é nesta fase que a criança está construinao desenhar na caverna, o homem aprendeu do seus conceitos sobre arte, e aprendendo
uma função, que consequentemente foi poste- sobre valores e manifestações artísticas de sua
riormente ensinada a alguém, Isso mostra, por- própria cultura e da cultura de outros povos.
tanto que o ensino da arte atua no homem conforme suas regras e valores que são estabelecidos
A ARTE DENTRO DO AMBIENTE
de acordo com sua cultura, aprimorando assim
ESCOLAR
as mais diversas formas de expressão cultural.
A arte na escola tem seus estudos artísticos
Segundo Martins, Picosque e Guerra com base nas formas de linguagens como a mú(1998), desde os tempos da caverna o ho- sica, teatro, dança e arte visuais, que são conhemem já manipulava as cores, as formas, os cimentos que interligam a experiência de aquigestos, os espaços, os sons, e o silêncio, sição de produções artísticas e a compreensão
pois eram estas formas que davam sentido à da competência de representações das situasua comunicação com os outros indivíduos. ções por meio da produção de formas artísticas.
Conforme as autoras, a comunicação entre as
pessoas, não acontece somente por meio das
palavras, mas também por meio de outras linguagens como a poesia, a música, o teatro, as
danças, as pinturas entre outros. Porém essas
linguagens só farão sentido para nós ao entendê-las e interpreta-las. Assim como é reservado
na escola um espaço para a alfabetização na
linguagem das palavras é necessário que também haja uma espaço e zelo com a alfabetização das linguagens da arte, pois é por meio da
arte que percebemos o mundo das culturas:
Assim, mais fronteiras poderão ser ultrapassadas pela compreensão e interpretação das
formas sensíveis e subjetivas que compõe a
humanidade e sua multiculturalidade, ou seja,
o modo de interação entre grupos étnicos
e, em sentido amplo, entre culturas ( MARTINS, PICOSQUE E GUERRA, 1998, p.14).
Segundo as autoras citadas, cada indivíduo
tem sua visão dos fatos, por isso é tão importante valorizar as vivências, o modo de ver e a
interpretação de cada ser. E mesmo que um de-

Aprender arte não é somente fazer com que
as crianças aprendam a produzir qualquer coisa, mas sim conseguirem alcançar uma produção significativa daquilo que estão fazendo,
permeados pela percepção estética e pelo fenômeno artístico como objeto de cultura histórica. Mas para que isso realmente aconteça será necessário que o professor trabalhe
com conceitos que fundamentam o aprendizado significativo da criança (CENP, 2006).
Segundo o CENP (2006), um dos conceitos
que são fundamentais no ensino de arte é a
produção em arte, a capacidade de criar, construir e produzir que são os momentos em que a
criança realiza suas atividades artísticas como
desenhar, pintar, colar, recortar, esculpir,etc.
Diante disso a criança passa a pensar e construir
por meio da ludicidade, adquirindo novos conhecimentos por meio de sua própria cultura, e
assim originando uma produção artística única,
pois pode exteriorizar sua arte de forma muito
particular e ainda mostrar seus sentimentos e
sua visão de mundo e a maneira como pensa.
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Conforme o órgão educacional citado, a fruição é apreciar a arte e tudo que se relaciona
com ela de maneira significativa, analisando e
refletindo sobre as várias formas de linguagens
da arte. Deve estar ao alcance da criança, por
meio do professor, os mais variados produtos
artísticos de várias épocas, povos , países e
culturas. Já a reflexão é o resultado da arte junto com sua história e a de todas as culturas
todas juntas, apreciando assim a arte, contextualizada socialmente e politicamente inserida
no contexto na qual ela foi produzida e como
esses momentos são ou estão refletidos nela.

AS ARTES VISUAIS DENTRO DO
AMBIENTE ESCOLAR

Segundo Pereira (2012), ao desenhar a
criança coloca neste ato todos os elementos
dos quais tem conhecimento para realizar sua
produção. Quando cria, a criança reconstrói
algo que tenha significado para ele e articula a sua imaginação para o fazer artístico em
sua produção. Por isso, a criança deve passar
por dois momentos distintos , o de imaginação
na qual a ação gera as imagens mentalmente
e quando as produz, passa pelo momento da
criação na qual ela se utiliza de determinada
Então, conforme Fusari e Ferraz (1993) a dis- linguagem para assim construir alguma forma:
ciplina de arte deve fazer com que as crianças identifiquem e experimentem as técnicas
Ao desenhar, a criança parte de imagens
e expressões das mais variadas linguagens da mentais e as transforma na linguagem artístiarte, por meio do trabalho consciente com ati- ca do desenho. Portanto, o desenho não é
vidades artísticas e estéticas juntamente com somente imagem mental ou somente a ação
as teorias e a história da arte, sempre relacio- sobre o papel, mas a relação entre as duas
nadas com a comunidade em que estão inse- instâncias. A criança pensa e tem de transridas, e assim conseguindo um conhecimento formar o pensamento em determinada forma
que o fará se aprofundar ainda mais na arte, gráfica. Aqui existe a necessidade de habilivendo, ouvindo, sentindo e pensando e se ex- dades específicas para configurar um pensapressando por meio dos elementos naturais e mento. Como o desenho é uma linguagem e
culturais , proporcionando a todos as crianças exige determinado vocabulário, o ato de deseo direito de ter acesso a esse conhecimento. nhar é a produção de conhecimento sobre a
A disciplina de arte de acordo com Fusari e
Ferraz (1993) tem que ser compartilhada com
as outras disciplinas de maneira individual e
coletiva, e os educadores juntos devem trabalhar de forma formativa e informativa, sempre
cooperando para a formação de indivíduos que
busquem sempre o melhor para si e para o
mundo que os rodeiam, compreendendo o seu
meio cultural de maneira crítica, e assim, os professores fazem um trabalho de mediadores e
possibilitam as crianças tornarem-se cidadãos.

linguagem, utilizando certo vocabulário (linha,
ponto). O processo de desenhar é a produção
de conhecimento sobre as especificidades do
ato de criar formas desenhadas. Desenhar se
aprende desenhando! (PEREIRA, 2012, p. 18).
É sabido que as imagens fazem parte do nosso cotidiano e interferem diretamente no modo
como as pessoas pensam, se vestem, e isso
tudo acontece por causa dos valores sociais
que adquirimos e por conta disso formamos de
várias maneiras um conceito de como estamos
situados no mundo. A utilização da imagem na
sala de aula é uma forma de promover a reflexão e ao mesmo tempo aproximar a criança do conhecimento artístico e significativo
para sua vida social e cultural. (Pereira, 2012).
E conforme Moreno, “Propostas desta natureza têm como objetivo que a criança construa conhecimento na área de artes visuais,
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desenvolva a criatividade, apresente uma posDentro da música os alunos precisam aprentura de pesquisa, demonstre senso crítico e der tanto uma perspectiva sensível e subjetiva,
faça a atualização de informações visuais com na percepção e experimentação de sons e ritseu próprio trabalho” (MORENO, 2007, p.40). mos, sendo uma forma de participar crítica e ativamente da sociedade. A linguagem do teatro,
E usando as palavras de Barbosa (2001) con- é trabalhado pela vivência de jogos, improvisacluímos que a arte não é apenas elemento básico ções e encenações, possibilitando aos alunos
na educação, mas sim fundamental na educa- uma experiência que permitam aprimorar a perção de uma nação que se encontra em desen- cepção estética, a imaginação, a consciência
volvimento, pois a arte é cognição, é profissão, corporal, como na dança, trabalhando também
é uma maneira muito particular de interpretar o a intuição, a memória, a reflexão e a emoção.
mundo, usando o imaginário como conteúdo e
assim apresentando o melhor da humanidade.
Dentro da BNCC, as artes integradas os alunos devem explorar as relações entre as diferenPor meio da escola as crianças irão aos pou- tes linguagens e suas práticas, permitindo que
cos adquirir conhecimento, para que se tor- dentro de uma proposta trabalhe mais de uma
nem pessoas críticas, pois é na sala de aula linguagem da arte, articulando e possibilitando
que o educador de arte deve promover esse o uso de novas tecnologias da informação e
conhecimento subsidiando as crianças para comunicação. Podemos afirmar que dentro da
que se tornem capazes de se apropriar do história da arte no país os documentos legais
que o conhecimento em arte pode oferecer: que defendem o ensino da mesma nas escolas
vêm ampliando ainda mais o conceito sobre a
Sem conhecimento de arte e história não é importância na educação. Tanto os PCNs como
possível a consciência de identidade nacio- a BNCC e os documentos legais para a edunal. A escola seria o lugar em que se pode- cação construam-se um ao outro contribuindo
ria exercer o princípio democrático de acesso para uma educação de qualidade que visa à
à informação e formação estética de todas criança como autor principal e protagonista
as classes sociais, propiciando-se na multi- em sua própria história (BARBOSA, 2001).
culturalidade brasileira uma aproximação de
códigos culturais (BARBOSA, 2001, p.33).
No ensino fundamental as linguagens das
Artes englobam: artes visuais; dança; música, teatro e as artes integradas. Tudo deve
ser trabalhado dentro do currículo. Nas artes visuais os alunos devem conhecer diversas culturas visuais e precisam experimentar e explorar várias possibilidades na
criação e aprender a se expressar visualmente.
A linguagem da dança precisa articular os
processos cognitivos dos alunos, envolvendo
investigações e produções artísticas, percebendo o que acontece com o corpo, repensando estereótipos como corpo versus mente, conhecendo diversos estilos de danças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreender a história da educação artística no país nos faz ter um olhar sobre o currículo
e os avanços que temos dado até o presente momento. Ao considerarmos as lutas, sua inclusão no currículo da educação básica, a valorização dos profissionais da educação entre outras
questões pertinentes nos faz ainda mais entender sobre a importância do ensino para o intelecto humano. Em se tratando de indivíduos e suas linguagens, modo de expressar, sentir, ver, a
educação artística está para ampliar o conhecimento de todas as outras áreas e competências
também apreendidas ali na escola.
Por mais que haja certa dificuldade na relação atual com a teoria e a prática, espaços nas
escolas para que haja mais liberdade no quesito ensino-aprendizagem, desvalorização do profissional de educação, falta de recursos e materiais para exploração da arte como um todo etc.,
ainda assim podemos e devemos ter esperança ao comparar anos atrás com os anos atuais.
Logo, entender os avanços que tivemos e os quais ainda nos falta alcançar para então continuar
caminhando e lutando pela valorização da arte na vida do ser humano.
Com a arte conseguimos ter uma melhor percepção de mundo, enxergar vários pontos de vista, expressar e entender sentimentos, ter valores humanos, aumento de inteligência, ampliação
de conhecimento e das várias linguagens, experiências únicas. Defender o ensino da arte no
currículo é defender e valorizar o próprio ser (eu) e o mundo de percepções em que vivemos
(os outros).
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A ESSENCIALIDADE DO ENSINO
ELEMENTAR DO DIREITO PARA A
MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO: O presente artigo aborda a essencialidade do ensino elementar do direito para a melhoria da educação básica como forma de orientar a criança para possíveis conflitos e, adequá-la à cidadania, demonstrando as diretrizes para torná-lo um ser humano humanizado e
conhecedor dos direitos básicos, priorizando a igualdade, senso de justiça e aprofundamento
da qualidade no ensino. O acesso a uma educação digna, como um direito social e público
subjetivo, decorre de ações e medidas no âmbito político e administrativo, que protejam o
processo educacional e assim possibilitem a cada pessoa humana a efetivação de seus direitos constitucionalmente resguardados e proporcionem o desenvolvimento do país, principalmente no que diz respeito à diminuição das deficiências e desigualdades da sociedade. A
exigibilidade do direito à educação básica é um tema crescente nos últimos anos e está sendo
discutido por educadores e especialistas do direito para que o educando evolua como conhecedor de direitos e garantias fundamentais, tornando- mais um conhecedor de direitos e
deveres, pois assim aprenderão que o direito em aprender é tão importante quanto aprender
direito e, para que em fase adulta possam praticar seus direitos como cidadãos conscientes e
incluírem suas ideias e terem participação em políticas públicas.

Palavras-chave: Ensino Elementar; Direito; Educação Básica.
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INTRODUÇÃO

O

s Direitos fundamentais formam a base do Direito, sendo uma diretriz para a sociedade,
assim, portanto, formando o Estado Democrático de Direito. Garantindo a dignidade
da pessoa humana, assegurando o valor de cada cidadão, que é inerente a cada um,
não havendo distinção e com instrumentos jurídicos necessários para reparar eventuais danos.
É essencial que cada cidadão saiba, tenha noção desse conjunto de normas fundamentais.
Para saber a sua função e importância dentro da sociedade, exercendo a cidadania, e o mais
importante, fazendo ter eficácia e efetividade, não sendo somente algo simbólico, mas sim, algo
que realmente funcione e traga resultados e evolução para o Estado.
Nada mais longe da verdade. O direito está presente em nossas vidas desde antes de nascermos, haja vista que já temos direito à vida e a herança, entre outros, ainda na “barriga da mãe”.
E isso sem falar que as situações que envolvem nossos direitos e deveres são cotidianas. Dessa forma, a inclusão do ensino do direito ou apenas seus elementos, facilitaria o entendimento
do futuro cidadão no que se refere às obrigações do Estado sobre ele, como também às suas
obrigações sobre os demais.
Tendo como base o artigo 5º da Carta Magna de 1988, as obrigações são estabelecidas e
claras quanto aos temas educação, saúde, trabalho, etc. Educar a criança com tais elementos
objetivando a cidadania, indicaria não somente aprendizado pela letra da lei de forma objetiva,
mas também visando o desenvolvimento da pessoa para exercício de sua cidadania.
A forma séria e viável para modificar essa realidade social será reformar o sistema de educação e de formação de qualidade dos nossos Cidadãos. É preciso, na verdade, formar cidadãos.
Isso, na verdade, não é tão simples o quanto se possa imaginar.
Para isso, antes de mais nada, é preciso querer que a realidade se altere. Em segundo lugar, é
necessário repensar os moldes como se apresentam hoje. E, por fim, é primordial compreender
o funcionamento do país, desde seus princípios pelos quais se rege, seus fundamentos, sobre
os quais está construído.
Entender a Lei Maior é o primeiro passo, e mais importante nesse caminho de conhecimento
e concretização dos direitos humanos, que são “princípios e normas que se referem ao respeito
à vida e à dignidade”.
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DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS
Segundo a Constituição Federal (BRASIL,
1988) em seu artigo 5º dos direitos e deveres individuais e coletivos, e também estabeleceu as garantias fundamentais. Portanto, é
oportuno lembrar que, os direitos são prerrogativas legais que visam concretizar a convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Representando, por si só, certos bens e
vantagens prescritas na norma constitucional.
São também conhecidas como disposições
meramente declaratórias sendo que o próprio
texto de lei diz que temos direitos, pois imprimem existência legal aos direitos conhecidos.
Já as garantias, visam concretizar o exercício
do direito supramencionado (BRASIL, 1988).
As garantias, destinam-se a assegurar a fruição desses bens (os direitos). Os direitos são
principais, as garantias são acessórias. São as
disposições assecuratórias, pois se colocam em
defesa dos direitos, limitando o poder do Estado
Os direitos fundamentais são os direitos humanos incorporados na ordem jurídica dos Estados, direitos humanos transformado em norma.
Já o conceito dos direitos humanos, são conjuntos de bens jurídicos, prerrogativas e instituições que explicitam e concretizam a dignidade
humana com o fim de assegurar a existência
solidária, igual e fraterna entre as pessoas e
entre Estado e sociedade (BRASIL, 1988).
As garantias, destinam-se a assegurar a
fruição desses bens (os direitos). Os direitos são principais, as garantias são acessórias. São as disposições assecuratórias, pois
se colocam em defesa dos direitos, limitando o poder do Estado ou de outra pessoa.
Enquanto
os
direitos
identificam-se pelo caráter declaratório e enunciativo, as garantias caracterizam-se pelo
seu caráter instrumental (BRASIL, 1988).

Garantias constitucionais são os remédios
constitucionais (habeas corpus, habeas datas, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular), mas os remédios
não esgotam as garantias, sendo que, estas podem estar expressas na própria norma, assegurando o direito (BRASIL, 1988).

PRINCÍPIOS REGULADORES DO
ENSINO - DIREITO À EDUCAÇÃO
Segundo (DHNET, 2013), a educação é um
procedimento voltado para o aprendizado, aperfeiçoando as pessoas, para que estejam aptas
e capacitadas para a vida, tendo o desenvolvimento do indivíduo e fazendo-o utilizar o seu
raciocínio de modo mais adequado possível.
Quando mais educada for a pessoa, mais
facilidade terá de compreender os outros
indivíduos e a si própria, facilitando a convivência e o aceitamento das diferenças.
Neste diapasão, achamos oportuno salientar que as pessoas apenas possuem características, culturas, etnias, e etc., diferentes, porém todos nós temos o mesmo valor.
É cabal na educação e no desenvolvimento da criança, a família e meio social em que
vive, esse convívio determinará a conduta
da pessoa. Tendo um convívio e crescimento num ambiente solidário a criança quando adulta irá ser solidária, por outro lado,
se crescer num ambiente com violências,
consequentemente será um adulto violento.
Sendo notório que educação é um ciclo, as
crianças herdarão as características dos pais,
dos responsáveis e também do ambiente em
que conviveu. O Estado tem uma grande responsabilidade, tendo a obrigação de destinar
recursos financeiros, que é taxativo pela Carta
Magna (BRASIL, 1988) estabelecendo o mínimo aos entes federativos para a manutenção e
o desenvolvimento do ensino, além de fiscalizar, incluir diretrizes e procedimentos para manter um sistema educacional de alta qualidade.
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Deve também exigir preparo, conhecimento e dedicação dos professores, bem como
proporcionar remuneração em compatibilidade as tarefas e dificuldade. Também facilitando a atualização e o aprimoramentos dos
docentes. O governo deve exigir a mesma
qualidade de ensino nas escolas públicas
e privadas, efetivando o princípio da igualdade, e evitando injustiças na vida futura
profissional das pessoas (BRASIL, 1988).

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Ao se falar em princípios que regem a educação, não se pode deixar de abordar o princípio basilar do Estado Democrático de direito,
o princípio da dignidade da pessoa humana,
que são verdadeiros vetores de onde jorram
todos os outros princípios que norteiam o direito à educação (PONTES DE MIRANDA, 1953).
Ao se falar que todo ser humano é sujeito de direito e deveres, que vivendo em comunidade possui o direito de uma subsistência digna, o Estado assume o dever de
garantir o mínimo indispensável à subsistência humana e não sub-humana. Neste sentido, o direito à educação integra esta parcela mínima indispensável à sobrevivência
do homem (PONTES DE MIRANDA, 1953).

A oportunidade de educação deve ser igual
para todos, também no sentido de qualidade,
não podendo ter distinção as escolas em bairros periféricos, zonas rurais, que normalmente possuem uma relevante disparidade entre
as escolas de bairros nobres. Para as crianças deve ser altamente priorizado a educação básica, porém todos devem ter o direito
ao acesso à educação, valendo também aos
Ao viabilizar uma educação de qualidade a
todos
os seus cidadãos o Estado está proporadolescentes e adultos para cursos profissionalizantes, sendo acessível os meios ne- cionando que todo sem qualquer discriminacessários de aprendizagem (BRASIL, 1988). ção seja merecedor de uma vida digna, diminuído as desigualdades sociais, origem de tantas
Fazendo a população mais educada e inte- mazelas que atormentam o povo, ao mesmo
ligente, abrangendo o desenvolvimento inte- tempo em que atribui capacidade aos seus cidadãos de reivindicar os seus direitos, o que
lectual e fazendo com que o país seja mais
só se torna possível graças ao conhecimento
independente e evoluído. Cada um sendo mais
do mesmo (PONTES DE MIRANDA, 1953).
útil ao próximo e consequentemente muitos
problemas se extinguiram, por conta do preOs direitos humanos fundamentais não devem
paro da sociedade para resolução dos litígios ser interpretados isoladamente, mas sim de forde interesses da coletividade (DHNET, 2013). ma conjunta, com a finalidade da sua plena realização. São considerados fundamentais porA boa educação é quando o professor es- que sem eles a pessoa humana não consegue
timula o uso da inteligência e do juízo de va- existir ou não é capaz de se desenvolver e de
lor do aluno, fazendo os livres e capazes de participar plenamente da vida (DHNET, 2013).
obter um raciocínio equilibrado e utilizando
Diante deles – os Direitos Humanos –, pona busca por novos conhecimentos. É inaceitável o ensino doutrinário obrigando os jo- demos concluir que a atuação política é um
vens a determinados segmentos políticos e bom caminho para se alcançar a sua plenitude.
idolatrando líderes e governantes, mas sim Por essa razão é que defendemos que todos
precisam ter conhecimento para colocá-los em
demonstrar a importância do governo e a
prática. Assim, reconhecemos como sendo o
necessidade dos interesses da coletividamelhor começo a inserção do ensino de Direito
de para serem atendidos (DHNET, 2013). Constitucional às classes escolares, desde as
mais jovens possível, para que a busca pela cidadania e o usufruto dos direitos humanos seja
alcançado (PONTES DE MIRANDA, 1953).
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No ano de 1948 a Organização das Nações
Unidas (ONU) aprovou a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, que diz em seu artigo
primeiro que “todos os seres humanos nascem
livres e iguais em dignidade e direito”. Além disso, segundo a Declaração, todos devem agir,
em relação uns aos outros, “com espírito de
fraternidade”. Existe, portanto, uma solidariedade natural, que decorre da fragilidade da pessoa humana e que deve ser completada com
o sentimento da solidariedade (DHNET, 2013).

A falta do ensino de qualidade fere o princípio da dignidade, tal princípio que é a base
do Direito Positivo Brasileiro. Ressaltando que
a Constituição Federal assegura a cada indivíduo o direito de uma vida digna e aos direitos fundamentais e liberdades individuais,
sendo fundamental esse conhecimento por
parte de todos os cidadãos (BOBBIO, 2004).
A importância da declaração do direito à
educação como direito público subjetivo já fora
destacada por Pontes de Miranda, em 1953,
quando em seu texto “Comentários à Constituição de 1946” afirmou que a escola brasileira
era de “direito objetivo”, pois não havia obrigação por parte dos governantes de oferecer
escolas, quando os pais ou tutores reclamassem a falta de professores, prédios e bancos
escolares (PONTES DE MIRANDA, 1953).

Essa declaração foi um marco importantíssimo no tocante aos direitos humanos, uma vez
que positivou os conceitos básicos referentes
ao assunto. Se houver respeito aos direitos humanos de todos e se houver solidariedade entre as pessoas, as injustiças sociais serão eliminadas e a humanidade poderá viver em paz.
Esse parece um discurso utópico. Entretanto,
chegar ao menos próximo a essa situação já
Acreditamos que o conhecimento e a consseria relevante (PONTES DE MIRANDA, 1953). cientização da população, irá tornar a sociedade mais justa e solidária, estando a soluEntendemos que a cidadania é o meio que ção de grande parte dos problemas de nosso
permite exercer os direitos humanos da ma- país na educação. Esta que deve ser investida
neira mais completa. Ao exercê-la, podemos pelo Estado com muita atenção e dedicação,
exigir que os direitos fundamentais sejam cumprindo o seu dever e valorizando as pescumpridos, sabemos até onde vão os nos- soas sem nenhum tipo de desigualdade, mas
sos direitos e deveres e os caminhos para sim dando a dignidade que cada ser humase exigir de quem tem responsabilidades no merece (PONTES DE MIRANDA, 1953).
com a população atitudes garantidores desses direitos irrenunciáveis (DHNET, 2013).
O COTIDIANO NAS SALAS DE AULA

A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO

Hoje em dia percebemos a falta de conhecimento dos alunos das noções eleCom os elementos que demonstramos, o mentares do Direito, e consequentemente
estudante amplia sua cultura e espirituali- observamos na sociedade o reflexo desdade, contribuindo com a sociedade e com sa lacuna intelectual (BOBBIO, 2004).
si mesmo pois, na maioria dos casos o indivíduo sem acesso à informação acaba soÉ de extrema importância o conhecimento
frendo consequências severas no decorrer do Direito em nossa vida, este que pressuda vida, o que pode gerar transtornos para põe direitos, mas também deveres, impondo
a sociedade e causar prejuízo aos seus se- limites ao comportamento do indivíduo para
melhantes e ao Estado (BOBBIO, 2004). com seu semelhante. Sendo essa imposição
de “limites” uma das maiores dificuldades
relatadas pelos docentes (BOBBIO, 2004).
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Assim, garantir direitos nos documentos legais se faz importante, mas há uma diferença,
como afirma Norberto Bobbio (2004), entre
justificar os direitos do homem com argumentos convincentes e garanti-los efetivamente,
pois à medida que as pretensões por novos
direitos crescem e se ampliam, torna-se mais
difícil a sua satisfação. Tal fato é mais patente
em relação aos direitos sociais, porque estes
requerem uma intervenção ativa do Estado,
que não é exigida na proteção dos direitos de
liberdade: Enquanto os direitos de liberdade
nascem contra o superpoder do Estado – e,
portanto, com o objetivo de limitar o poder –,
os direitos sociais exigem, para sua realização
prática, ou seja, para a passagem da declaração puramente verbal à sua proteção efetiva,
precisamente o contrário, isto é, a ampliação
dos poderes do Estado (BOBBIO, 2004, p. 87).
Com a aplicação do ensino elementar do
Direito, Direitos Humanos, Direitos Fundamentais, Cidadania, Ética e também temas que geram polêmicas e dissabores no seio da sociedade e que na maioria dos casos se iniciam
dentro da escola, como bullying, preconceito,
discriminação, racismo, e intolerâncias é possível reduzir condutas inadequadas no âmbito escolar, gerar debates saudáveis sobre
nossa sociedade, aumentar a capacidade de
reflexão dos alunos e incentivar um comportamento humanitário (BOBBIO, 2004, p. 87).

O PAPEL DO EDUCADOR NA
FORMAÇÃO DE CIDADÃOS
A perspectiva da didática é fazer com que o
processo ensino-aprendizagem abrange três dimensões: técnica, humana e política. A educação
não está centrada no educador, ou no discente,
mas na questão central da formação do homem
no mundo globalizado (DEMO, 2001, p. 29).
A educação se identifica com o processo de
humanização e está comprometida com as classes desfavorecidas. Demo (2001, p. 33) afirma
que “uma sociedade que não questiona e, sobretudo, não se questiona, jamais muda de elite.
Sem mudança de elite, não há desenvolvimento.
O ensino não deve ser monopolizado no
acúmulo de conhecimentos, sendo necessários a atualização constante do educador e alunos críticos que saibam avaliar e
tomar decisões quando necessário. O docente espera um estudante ativo diante de
conhecimentos transmitidos, importando o
eixo do “aprender fazendo” ou a “capacidade de produzir/trabalhar” (SILVEIRA, 2010).

A educação não pode ser mera reprodutora
fundada na antiga relação do ensino-aprendizagem, agindo verticalmente. Educar hoje é
assumir uma outra perspectiva daquela que se
identifica com o modelo da universidade surgido na antiguidade. O educador do futuro, segundo Silveira (2010) é um profissional, que deverá participar ativamente na sociedade como
O Direito e os temas transversais deve ser in- cidadão-profissional crítico, formador de cidacluídos na grade de horário de todos os anos da dãos, contribuindo com a flexibilidade de peneducação básica, nas escolas públicas e priva- samento e a construção da identidade cultural.
das, de forma didática e objetiva, e separando
Na formação de indivíduos cidadãos, o doos assuntos mais fáceis de serem compreendidos até os assuntos mais complexos de acordo cente tem papel fundamental, e nesse sencom a faixa etária dos estudantes. Também se- tido, esse profissional deve ter autenticidaria necessário palestras, oficinas e o indispen- de, apreço ao aluno e empatia; ele pode
sável incentivo e o acesso à cultura, auxiliando estabelecer ou prejudicar o clima facilitador
os alunos a se descobrirem as vossas vocações da aprendizagem. A boa prática pode encorajar o contato entre estudante e o educador;
e utilidade à sociedade (BOBBIO, 2004, p. 87).
a cooperação técnica entre os alunos. Silveira (2010) nos afirma que o desenvolvimento
das aulas leva em conta o trabalho coletivo,
criando laços de solidariedade e autonomia.
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Demo (2001) contínua nesse sentido nos
ensinando que a educação está inserida num
contexto social e político, e hoje as realidades
contemporâneas apontam para mudanças na
prática docente, nas quais o professor transmissor deixa de ser o centro do processo de ensino-aprendizagem e eleva o aluno ao papel de
ator principal, promovendo o ensinar a aprender e a pensar. Na prática docente, o professor
desenvolve habilidades próprias, as quais devem estar voltadas à produção do aluno, motivando-o à ação e à pesquisa. É importante a
formação continuada do docente, o que permite repensar sua prática e atualizar-se na busca de metodologias consistentes e coerentes.
A atividade docente vem modificando-se
em decorrência das transformações sociais
(SILVEIRA, 2010), seu papel educativo é entendido como o de preparar os estudantes
para os exercícios da cidadania. Firmamo-nos
nesse ponto crucial no papel dos docentes.
Basear-se apenas nos conteúdos das disciplinas atuais e esquecer-se de formar o estudante como Cidadão é um erro que não deve mais
ser repetido. A qualidade educativa é “capaz
de garantir todas as condições de participar e
produzir”. Em relação à avaliação moderna, não
pode ser aprovado o aluno considerado não
capaz de participar e produzir no mundo social.

população. Há diversos projetos de lei em tramitação no Congresso para que sejam incluídas de forma obrigatória algumas matérias do
direito para alunos do ensino médio, ligando
de forma clara e objetiva, conceitos básicos
do direito e demonstrando situações reais e
a maneira correta em agir (SILVEIRA, 2010).
Com ensinamentos básicos para crianças de
o que é lei e justiça, saberão que toda ação
humana possui uma ligação com ordenamento
jurídico. Que não somente direitos são previstos e estabelecidos, mas também seus deveres, como são os casos de obrigações contratuais que muitas vezes assinamos por escrito
ou de forma tácita todos os dias. E é exatamente para isso que os apoiadores se empenham
em demonstrar, já que um cidadão possuidor
e conhecedor de seus direitos poderá exercer
sua cidadania em prol de uma sociedade mais
justa, igualitária e inteligente (SILVEIRA, 2010).
Um homem praticante de seus direitos como
consumidor dificilmente será enganado por
alguma empresa ou fabricante, por exemplo.
Uma criança ao aprender que um produto com
defeito ou comprado já com algum tipo vício é
obrigatoriedade do fornecedor ou fabricante realizar a troca, ao crescer e tornar-se adulto, aplicará com exatidão princípios básicos, tendo em
vista termos hoje em dia cidadão poucos conhecedores de tais princípios (SILVEIRA, 2010).

APOIADORES DO PROJETO
Diversos grupos de advogados e juristas já realizam pelas escolas do Brasil aulas
que demonstram aos alunos diversas visões
do direito no dia a dia. As crianças, como
futuro ético da nação, são as maiores esperanças para estes apoiadores, onde se concentram em ensiná-los as primeiras regras
de cidadania e os direitos básicos previstos
na Constituição Federal (SILVEIRA, 2010).
É necessário o entendimento que ir à escola,
alimentar-se com a merenda e ir ao hospital
e ser devidamente atendido, por exemplo, são
garantias em lei, e não um favor prestado à

É justo uma criança aprender que o consumidor sempre na relação contratual sempre será
a parte vulnerável, não somente pelo poder
das empresas, mas que é totalmente amparado pelo Código do Consumidor e, que para
todas as situações da vida haverá um diretriz
no ordenamento jurídico para realização de
conflitos, seja na relação consumerista ou relação civil, por exemplo. Uma criança com estes
pequenos ensinamentos, sem dúvida crescerá sem o conformismo que é imposto pelas
tiranias políticas e, de fato, saberá conduzir situações ao longo da vida (SILVEIRA, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação é um direito de todos, senão o mais valioso, e dever imprescindível do Estado,
como educação formal, fornecida pela escola e do mesmo modo da família, chamada educação
informal, que se inicia com os primeiros momentos de vida, sendo instruído a tomar decisões
e obter posturas diante das circunstâncias diárias ocorridas diariamente e no convívio com a
sociedade, absorvendo hábitos e costumes que farão parte da sua personalidade.
Se as crianças aprendessem na escola as normas que regem o Brasil, as futuras gerações teriam consciência de que seus direitos e deveres são instituídos por um Estado Democrático, que
asseguram a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida com a solução pacífica das controvérsias, como cita a Constituição de 1988.
Conhecer a CF é o primeiro desafio a ser superado. Ainda não observamos legislações a
esse respeito. Aqui erguemos argumentos sólidos na defesa da implantação de aulas de Direito
Constitucional nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, em todo o sistema de educação
brasileiro, seja público ou privado.
A cidadania pode ser definida como “a tomada de consciência de seus direitos, tendo como
contrapartida a realização dos deveres”. E Cidadão é todo aquele que “participa, colabora e
argumenta sobre as bases do direito, ou seja, é um agente atuante que exerce seus direitos e
deveres. Ser cidadão implica em não se deixar oprimir nem subjugar, mas enfrentar o desafio
para defender e exercer seus direitos”.
Para alcançar esse grau de desenvolvimento, defendemos aqui a inserção nos currículos escolares obrigatoriamente o ensino de matérias constitucionais básicas, como o constante dos artigos 1º ao 17 da Constituição Federal. Vale destacar, que os direitos sociais, direitos de segunda
dimensão (instituindo o Estado Social, promovendo a igualdade e reivindicando a intervenção
do Estado para os serviços essenciais a todos), dispõem de prestações positivas a serem concretizadas pelo Estado, que visam a promover adequadas e melhores condições de vida. Tendo
em vista que os direitos sociais têm aplicação imediata, e no caso de omissão estatal, poderá
ser impetrado o mandado de injunção, para a efetivação do direito.
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AS NOVAS TECNOLOGIAS E O
PROCESSO DE FORMAÇÃO
EDUCACIONAL

RESUMO: Este artigo pretende discutir a prática pedagógica associada à utilização de novos
recursos tecnológicos a partir de análises de textos e estudos elaborados por estudiosos e
educadores. Irei expor aqui as perspectivas, validades e possibilidades em relação às inovações tecnológicas incorporadas ao processo educacional verificando se as TIC facilitam o trabalho docente e tornam as aulas mais dinâmicas e atraentes aos alunos, além de estabelecer
reflexões a respeito das novas abordagens e novos meios pedagógicos que, associados aos
recursos tecnológicos disponíveis, podem resultar em ações inovadoras e no aperfeiçoamento do aprendizado. Os desafios atuais, a busca por uma educação de qualidade, inovadora
bem como as dificuldades e carências de novos recursos nas escolas, somadas às resistências
e falta de uma formação continuada por parte de muitos docentes deverão ser abordadas
neste artigo.

Palavras-chave: Recursos; Tecnológicas; Ações Inovadoras; Docentes.
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INTRODUÇÃO

C

omo reflexo da própria sociedade a escola é muitas vezes vista como tábua de salvação
e redentora ou como uma mera possibilidade e com pouca esperança de solucionar
os problemas criados pelo mundo em que ela está inserida. A relação existente entre
o processo humano e civilizatório com a educação torna-se cada vez mais relevante na medida
em que as novas demandas e novos paradigmas se apresentam à sociedade da informação, da
tecnologia e do conhecimento.
Através da cultura, da educação e da escola se dá o processo pelo qual o indivíduo se humaniza, se desenvolve, ganha autonomia e se insere numa determinada sociedade que se apresenta com importantes avanços civilizatórios e técnicos, além da existência de problemas como
desigualdade social, cultural e econômica. Uma das principais tarefas da educação é garantir a
apropriação de instrumentos técnicos, científicos e culturais que garantam o desenvolvimento
de habilidades capazes de pensar e gestar os problemas e desafios apresentados pelo mundo
atual.
É dentro desse novo aspecto que se coloca o cidadão do novo milênio, dotado de questionamentos, anseios, interesses e busca por realizações, que este trabalho visa verificar: como se dá
a utilização os recursos tecnológicos no cotidiano escolar, além de detectar a importância dada
às novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) pelos docentes.
O momento atual no mundo diante de uma pandemia ocasionada pelo coronavírus acarreta
discussões importantes em relação às dificuldades, facilidades e possíveis carências de novos
recursos para serem utilizados como alternativas ao isolamento social proposto e a alternativas
de educação à distância. Reflexões a respeito das novas abordagens e novos meios pedagógicos que, associados aos recursos tecnológicos disponíveis, podem resultar em ações inovadoras e no aperfeiçoamento do aprendizado nesse momento de grande necessidade por uma
educação remota através da internet e redes sociais.
Além disso, entender como a incorporação de novas tecnologias pode contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e investigar as perspectivas e o reconhecimento das potencialidades
relacionadas ao uso de novas tecnologias no ambiente escolar também são partes integrantes
deste artigo. Compreendendo uma escola que coloque o aluno como fundamental na aprendizagem e o professor como o facilitador do processo de ensino e construção do conhecimento,
torna-se necessário a utilização de uma gama de recursos humanos e tecnológicos que possam
construir de fato uma educação ativa que atue na defesa da formação do indivíduo como um ser
livre, criativo, e consciente de seu papel social.
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A EDUCAÇÃO E A NOVAS
TECNOLOGIAS
Facilitar o acesso ao novo e buscar novas
descobertas beneficia o aprendizado e exerce
nos alunos benefícios amplos que contribuirão para uma educação cada vez mais ampla e libertadora. Nesse sentido, destacando
o pensamento de Grinspun, para o qual “a
tecnologia deve ser tratada no contexto das
relações sociais e dentro de seu desenvolvimento histórico” (2009, p.71) e, portanto, é
necessário que professores tenham uma convivência satisfatória e de proximidade com as
novas tecnologias que surgem de forma intensa e frenética, evitando um sintoma de distância, estranhamento e possíveis percalços.
A tecnologia faz parte do cotidiano humano
desde sua existência e nas duas últimas décadas uma gama enorme de aparelhos eletrônicos, de recursos tecnológicos e de meios digitais de comunicação e informação foi criada
tanto no ocidente como no oriente para facilitar
a busca por novos conhecimentos, aproximar
pessoas, gerar entretenimento e diversão, fomentar o comércio e o consumo, gerando lucros e ampliando o mercado. Todo o aparato
tecnológico começa a afetar profundamente a
educação, embora as mudanças sejam ainda
pequenas, diante do peso da organização escolar como local e tempos fixos, além de currículos rígidos e burocráticos (GRINSPUN, 2009).
Nesse contexto, ao focalizar a escola enquanto uma das instituições sociais mais importantes para uma nação pode-se verificar
uma falta de sintonia e um distanciamento
quando se trata de meios de informação e
tecnologias de comunicação.Professores e especialistas estão cada vez mais atônitos frente às novas tecnologias, principalmente ao
que se denomina ‘habilidades do século XXI’,
pois incentivadas pelo mercado, as tecnologias digitais avançam com uma velocidade
intensa sem que as ações pedagógicas verificada na grande maioria das escolas tenham
condições de acompanhar, uma vez que se

mantêm didáticas obsoletas, com aulas instrucionistas e conteudistas, além de estruturas
decadentes e desestimulantes (DEMO, 2008).
Esse descompasso vivido pela escola quando a comparamos com o mundo repleto de
imagens, recursos digitais e inovações tecnológicas, a torna cada vez menos interessante
para crianças e jovens que nasceram e vivem
cercados desses elementos de entretenimento
e objetos eletrônicos. Nesse imbróglio, o professor encontra concorrências duras que acenam para horizontes complexos. Longe se ser
substituído pela máquina, assim como a escola
que não corre risco de ser extinta, o educador
deve se familiarizar cada vez mais com recursos inovadores existentes para que possa regular e aperfeiçoar seu próprio uso pelo aluno, a
fim de assumir uma postura ativa e propositiva,
ao invés de se manter resistente ou submisso.
A mera resistência caminhará na contramão
de um processo de formação pedagógica.
A maioria das escolas públicas no Brasil
se ampara em duas velhas e tradicionais ferramentas: o giz e a lousa. Só não está pior
porque aqueles que escolheram ser professor valorizam seu próprio trabalho e procuram
ser criativos, dinâmicos e identificados com
um projeto de educação que valorize o saber, a cultura e o indivíduo na sociedade. O
professor continua sendo a maior tecnologia
presente nas salas de aula de escolas públicas e particulares no país. Assim, como afirma Moran “ensinar com a Internet será uma
revolução, se mudarmos simultaneamente os
paradigmas do ensino. Caso contrário servirá
somente como um verniz, um paliativo ou uma
jogada de marketing” (MORAN, 1997, p.146).
Criar novas formas de aprendizagem vai além
de novos conteúdos e as novas tecnologias devem motivar a criação de novas atitudes e valores advindos do momento de intensas mudanças que vivemos (GRINSPUN, 2009). Dentre os
maiores dilemas e desafios da educação se encontra a falta de vontade e estímulo dos alunos.
Desafios precisam ser apresentados a eles
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para motivá-los e envolvê-los ativamente na
aprendizagem, aumentando a interação, a reflexão e a participação durante as aulas. Para Valente, “o indivíduo não é um ser isolado, ele está
inserido num ambiente que deve ser cooperativo e pode usar todos seus elementos sociais
como fonte de ideias, de conhecimentos ou de
problemas a serem desenvolvidos através do
uso do computador” (VALENTE, 1999, p.30).

nia. Nesse aspecto é ingente a qualificação de
professores que é determinante nesse caminho
tortuoso de transformação do sistema educacional, pois a transformação da educação passa, necessariamente, pela transformação do
professor, que deve estar apto, qualificado e
preparado para a promoção de uma educação
mais qualificada e que esteja voltada para o cidadão e para o bem comum (VALENTE, 1999).

O computador é uma importante ferramenta que pode ser explorada de diversas formas
e no processo educacional seu uso é quase
imprescindível hoje, sendo empregado com
a finalidade didática tanto de ensinar como
de fazer e aprender. Nesse sentido, a utilização do computador, da internet e demais ferramentas tecnológicas pela escola deve ser
valorizada e explorada por todos os sujeitos
envolvidos no processo escolar. Quanto mais
familiaridade os professores possuem com
as TIC, mas conseguem envolver os estudantes com o aprendizado e suas aulas tornam-se mais interativas e diversificadas e envolventes. No ambiente escolar, as TIC podem
ao mesmo tempo aproximar e afastar professores, diretores e alunos (VALENTE, 1999).

As modificações no mundo do trabalho, do
lazer, do social e, por conseguinte, da educação, devem acompanhar transformações na
aquisição e construção do conhecimento que
se revelam cada vez mais próximas das TIC
(Tecnologias da Informação e Comunicação)
inseridas no processo de ensino- aprendizagem. Tal reformulação ocorrerá mediante o diálogo, o debate, as ações e os investimentos
que valorizem acima de tudo a melhoria das
condições de trabalho, a formação e a atualização dos professores, para que se sintam inseridos e articulados definitivamente nesse contexto superação e mudança (VALENTE, 1999).

Muitos profissionais ainda são reticentes
quanto à eficácia no uso das TIC, mas para a
maioria, elas se tornaram essenciais na busca pela qualificação do ensino. No entanto,
a implantação e amplo uso de modernos recursos parece longe de serem concretizados,
uma vez que tem faltado é incentivo em sua
utilização, capacitação profissional, disponibilidade para aquisição de novos conhecimentos,
investimento financeiro e, principalmente, pessoal qualificado para melhor apoiar os sujeitos
envolvidos no processo ensino-aprendizagem
na instituição de ensino (VALENTE, 1999).

Para Valente (1999), na medida em que o
educador compreende a importância do surgimento de novas tecnologias e que elas podem ser úteis no desenvolvimento do seu
trabalho, surgindo como mecanismos facilitadores, favoráveis e não como aquilo que impede ou dificulta sua relação com o alunado,
o trabalho pedagógico terá resultados mais
promissores. A atualização constante e coragem para encarar novos desafios são essenciais para que o professor aprenda a lidar com
os novos recursos tecnológicos disponíveis
dentro e fora da escola e, consequentemente, possa auxiliar os alunos a aprenderem a
aprender, pois o caráter primordial da tecnologia reside em buscar o conhecimento como
um saber que se aprende para que se possa ampliar a capacidade de entendimento do
mundo, da sociedade e do próprio homem.

A aproximação do mundo da informática e da
comunicação com o mundo da educação requer ações que superem impasses, distâncias
e dúvidas quanto ao êxito de uma aplicação
mais ampla e estrutural para que se articulem
novas tecnologias e educação para a cidada-

PRÁTICA DOCENTE E OS DESAFIOS
DO EDUCADOR
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Não se pode indicar com precisão aonde
o homem chegará com as avançadas tecnologias criadas nesse início de século, nem
saber se irão transformar por completo as
formas de relacionamento e comportamento
humanos, mas é certo que seus reflexos transcendam a uma melhor qualidade de vida e a
facilidades no cotidiano que articulam transformações nos campos social, econômico.
Para além do consumo e lançamento de produtos muitas vezes descartáveis e inócuos, a
discussão sobre o desenvolvimento e utilização
de novas tecnologias direcionadas ao campo
educacional e pedagógico, visa entender e avaliar os impactos destas na formação dos valores, atitudes e comportamentos durante a vida
escolar dos alunos. Segundo Valente, “a educação é um serviço e, como tal, sofre e se adequa às concepções paradigmáticas que vive
a sociedade. Portanto, ela passa pelas mesmas transformações que outros segmentos da
sociedade passam” (VALENTE, 1999 p. 32).
Planejar o ensino, organizar a aprendizagem e problematizar os conteúdos através
da contextualização e entendimento dos elementos vividos pelo aluno na escola e na sociedade são caminhos possíveis para que o
professor renove sua prática pedagógica e
se transforme em um educador e não apenas
um transmissor de fatos, fórmulas e regras.

mecanismos de informação e comunicação
para, contudo, compreender o papel da tecnologia como parte integrante da formação e
desenvolvimento humanos, contextualizado
e inserido como elemento em benefício das
próprias realizações humanas (demo, 2007).
Muitos professores têm se questionado se é
possível promover a aprendizagem de valores
e atitudes através da utilização das TIC como
uma relação significativa no mundo atual. Morin afirma que o aprendizado se dá de diversas
formas, principalmente pela televisão e que “o
conhecimento pertinente deve reconhecer o
caráter multidimensional e inserir todas as informações e dados a ele pertinentes: o complexo, o interativo e a multiplicidade” (2001, p.36).
Outros educadores discutem não ser mais
possível contribuir para o desenvolvimento de
conteúdos das suas respectivas disciplinas e
de trabalhos com projetos de cidadania sem
o apoio da tecnologia cada vez mais ampla,
presente, vigorosa e que se impõe como necessidade de compreensão e ação do educador do mundo moderno (MORIN, 2001, p. 36).

As inovações que se apresentam (e muitas
disponíveis) podem proporcionar consideráveis ganhos em termos de aprendizagem profissional e de vida, permitindo significativas melhoras em sua ação educativa e pedagógica. O
aprender a ser professor, na formação inicial ou
continuada, conforme defende Libâneo (2008),
Desafiar e inovar sua prática, buscar a inte- pauta-se por objetivos de aprendizagem que
ração e construir em conjunto o conhecimento, incluem as capacidades e competências esalém de qualificar seu aluno para a cidadania peradas no exercício profissional do professor.
estão entre os maiores desafios da escola e
do educador. A maior tarefa do professor, conPara o estudioso (2008), os mesmos procesforme se verifica em Demo (2007) é construir sos e resultados que devêssemos esperar da
o conhecimento para aprender a aprender e formação geral dos alunos das escolas regulapara saber pensar como componentes cruciais res deveriam ser conteúdos da formação de proda competência construtiva e não somente fessores, privilegiando a atividade de aprender,
construtivista que é limitada e pouco criativa. ou melhor, a atividade pensada de aprender,
com todos os desdobramentos que isso implica
Para aperfeiçoar seu processo educativo e em termos de teorias do ensino e da aprendizacontribuir na construção de uma escola trans- gem. Sua principal crítica ao sistema de formaformadora, o professor deve se manter per- ção universitária atual reside na incapacidade
manentemente em processo de formação, de oferecer subsídios necessários a um trabaatualizado e conhecedor dos novos meios e lho criativo e que supere a condição de instrutor.
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Para Libâneo (2008), a formação é essencial
para que o profissional tenha condições de exercer seu trabalho dignamente e de forma competente face às novas exigências de um mundo
cada vez mais competitivo e individualista. Para
aceitar, divergir, criticar e criar modalidades de
ensino e valores capazes de contribuir com uma
formação plena de seu aluno e recorrer aos
meios mais modernos a fim de desempenhar
um bom trabalho pedagógico, o educador deve
se reconhecer e se ver inserido numa determinada cultura e sociedade que participa e convive
com as mudanças promovidas coletivamente.

A aproximação do mundo da informática e da
comunicação com o mundo da educação requer
ações que superem impasses, distâncias e dúvidas quanto ao êxito de uma aplicação mais ampla e estrutural de que articule novas tecnologias
e educação para a cidadania. Nesse aspecto é
ingente a qualificação de professores que são determinantes nesse caminho tortuoso de transformação do sistema educacional, pois a transformação da educação passa, necessariamente, pela
transformação do professor, que deve estar apto,
qualificado e preparado para a promoção de uma
educação mais qualificada e que voltada para o
cidadão e o bem comum (GRINSPUN, 2007).

Se a formação é falha e não apresenta caminhos para que se exerça um trabalho inovador
e criativo utilizando ferramentas tecnológicas,
o que o professor deve fazer? Como trabalhar
com alunos do século XXI com uma formação
que remonta ao século XIX? Relegar a segundo
plano as grandes e importantes mudança que
vem ocorrendo? Tais questões são pertinentes
e relevantes para se pensar os problemas educacionais que vivemos em nível local e global.

As modificações no mundo do trabalho, do lazer, do social e, por conseguinte, da educação,
devem acompanhar transformações na aquisição
e construção do conhecimento que se revelam
cada vez mais próximas das TIC inseridas no processo de ensino-aprendizagem. Tal reformulação
ocorrerá mediante o diálogo, o debate, as ações
e os investimentos que valorizem acima de tudo a
melhoria das condições de trabalho, a formação e
a atualização dos professores, para que se sintam
Morin destaca que os problemas fundamentais inseridos e articulados definitivamente nesse conda humanidade e os problemas globais estão au- texto superação e mudança (GRINSPUN, 2007).
sentes das ciências disciplinares e destaca que “o
enfraquecimento da percepção global conduz ao
Existe um tema em que a grande maioria dos
enfraquecimento da responsabilidade, resultan- professores brasileiros está de acordo quando
do no enfraquecimento da solidariedade” (2000, se discute o funcionamento da escola atual: ela
p.38), pois o conhecimento parcial é reducionista não está pronta para lidar com temas complexos
e limitado, levando à natural restrição do complexo que apontam para o futuro. A escola ainda não
ao simples. “Como nossa educação sempre nos exerce seu papel fundamental como mediadora
ensinou a separar, compartimentar, isolar, e não dos principais elementos desse novo tempo que
unir os conhecimentos, o conjunto deles consti- surge de maneira intensa e frenética. Além disso,
tui um quebra-cabeça ininteligível” (idem p.40). a própria comunidade em grande medida não
vê a escola como sua e não está conscientizada
A educação deve atender ao desenvolvimen- quando se trata de manter e conservar a escola
to das competências básicas considerando a que possui. Nem tampouco está preparada para
competitividade no cenário internacional, além exigir melhorias na estrutura e nos instrumentos
de estar interligada ao contexto informatiza- que deveriam equipar a escola. O que assistimos
do e digital que se vivencia na sociedade atu- com frequência são a depredação e os constanal. Aliada à tecnologia, a educação visa a for- tes roubos de equipamentos que estariam a servimação da cidadania “dotando o cidadão dos ço dos discentes e docentes (GRINSPUN, 2007).
requisitos básicos para viver numa sociedade
em transformação, com novos impactos tecRessalta-se a questão crucial debatida e ananológicos, novos instrumentos nas produções lisada aqui que vai de encontro ao papel das
e relações sociais” (GRINSPUN, 2007, p.92). TIC na educação a partir de uma perspectiva de
desenvolvimento humano e social num cenário
fortemente alterado pela revolução digital e rela942
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cionado a uma revisão de paradigmas e procedimentos. A busca pela qualificação no ensino e a
superação de um estado de letargia que é notório em nossa sociedade passa, necessariamente,
por uma mudança de postura e de atitude por
aqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente com o ensino seja ele fundamental, médio
ou superior. Há muito que se refletir, debater e
estruturar no campo das políticas públicas, dos
investimentos e da formação e capacitação dos
docentes no tocante ao estudo e compreensão
do impacto das novas tecnologias no processo
de aprendizagem dos alunos (GRINSPUN, 2007).

Sem ter seu papel diminuído, mas sim alterado,
o professor deixa de se apresentar como ‘dono
do saber’ e como um transmissor de conhecimento e de conteúdos. Ao professor cabe organizar o saber, estimular o diálogo e a reflexão, além
de fornecer recursos e meios de aprendizagem
a seus educandos. Como um parceiro e facilitador na obtenção do conhecimento o professor
no novo milênio abandona a roupagem autoritária que vestia o ‘mestre’ até pouco tempo para
interagir num processo democrático, na busca
constante da construção autônoma e criativa
da aprendizagem e do saber (VIEIRA, 2003).

A necessidade de aprendizagem constante e de atualização de informações e conhecimentos amplia a importância da educação em
todos os níveis e, ainda, revela a necessidade
por uma escola qualificada e capaz de dar respostas aos novos desafios e de criar condições
para ordenar e organizar um processo de ensino-aprendizagem capaz de otimizar e aperfeiçoar a produção do saber. Tal ideia se confirma
em Coll (2010, p. 29), ao afirmar que “trabalhar
em rede com o apoio das TIC representa uma
nova maneira de se entender e de estabelecer
as competências necessárias para cumprir as
tarefas e realizar as atividades estabelecidas”.

Contudo, como agente de mudança e formador de novas gerações, o professor é essencial
para a sociedade e para o desenvolvimento de
um país, mas nem sempre é respeitado e valorizado pela sociedade e pelo Poder Público. Em
todo esse processo de rupturas na educação,
crises nos sistemas de ensino e transformações
vividas por uma escola que se pretende inovadora e cidadã, as TIC podem desempenhar papel
fundamental na promoção de criativas formas de
alfabetização desde que contextualizadas e organizadas pedagogicamente. As novas tecnologias não podem ser assimiladas como diversão,
brincadeira ou meros enfeites para atrair o aluno
como simples espectador e coadjuvante. Dessa
forma, as tecnologias devem servir para motivar
alunos e professores e ampliar as capacidades
de comunicação, criação e transmissão do conhecimento para a ação cidadã (VIEIRA, 2003).

Buscar a promoção do indivíduo e sua formação plena para caminhar nas redes e teias de novos e dinâmicos conhecimentos e valores, impulsionando o homem para saber e agir diante das
novas mudanças e desafios devem ser os objetivos maiores de uma educação que se pretende
O aluno deve ser preparado para ser protagoinovadora, inventiva e que amplie a realidade dos nista, emitindo opiniões, discutindo, participando
homens e de sua própria história (COLL, 2010). a atuando como sujeito no processo de aprendizagem. Para que isso ocorra e o conhecimento seja
Atualmente, com o grande aumento de acessos buscado de forma plena através de um processo
à informação e de facilidades de comunicação, o criativo e democrático, é necessário se formule a
ensino e o papel do professor passam a ser revis- partir da utilização das TIC, novos modelos de altos exigindo uma reestruturação sem deixar de ser fabetização com mais atualização, envolvimento
prioridade para o cidadão. Embora as informações e interação, promovendo ações a favor da autosejam quase ilimitadas aos alunos elas não signifi- nomia, do argumento, da crítica e da indepencam conhecimento e sabedoria, mas certamente dência. Morin destaca que “a educação do futuro
podem resultar em facilitadores na compreensão deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado
da realidade desde que professores os auxiliem na condição humana” (2001, p. 45). Conhecer o
a filtrar e gerir as informações que lhes chegam humano é, antes de qualquer coisa, situá-lo no unie que os envolvem, colaborando com o desen- verso, e não separá-lo dele (MORIN, 2001, p. 45).
volvimento de uma nova escola (COLL, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora se reconheça o potencial educativo e qualitativo das TIC nas informações aqui colhidas,
muitas dúvidas e algumas críticas foram relatadas que permitem discutir a realidade da escola pública,
com suas carências, possibilidades e desafios, associadas às inovações e transformações pretendidas
por estudiosos que pensam e discutem a importância da educação na atualidade.
Uma das ações possíveis para elevar a qualidade de ensino, além de tornar a escola atraente e relevante para o aluno é a incorporação de tecnologias digitais e a gradual informatização do processo
educacional.O grande desafio para a maior parte dos educadores é aperfeiçoar a qualidade de ensino
e fazer com que a escola se torne parte integrante no processo de desenvolvimento intelectual e humano dos estudantes. Muito de discute se a integração das TIC pode ir além da presença de ferramentas
tecnológicas e do uso isolado e ilustrativo por parte do professor e colaborar com o processo de humanização pretendido pela educação.
Assim, é relevante destacar a relevância do papel das novas tecnologias existentes e como são utilizadas nas escolas por professores e alunos durante o processo de desenvolvimento pedagógico, cujo
interesse de estudo resino nos aprofundamentos de estudos sobre a importância das TIC no processo
educacional que visa a formação plena do indivíduo como sujeito autônomo e consciente do seu papel
enquanto cidadão. Por uma educação que possa elevar o conhecimento inovando a valorização do
saber pensar e o aprender a aprender, detectou-se neste estudo que a aplicação de novas tecnologias
exige modelos pedagógicos, projetos e currículos que atribuam significado educativo e que criem situações concretas nas quais sua utilização seja possível e produtiva para alunos e professores.
A qualidade na educação é um dos maiores desafios para uma sociedade apoiada em valores sociais, morais e éticos. Uma educação que possibilite maior participação e intervenção na realidade, que
expressa uma dimensão mais humana, democrática e voltada para o avanço da cidadania. Contudo,
se a aplicação de novos recursos tecnológicos nas escolas for feita sem planejamento, sem treinamento e de maneira autoritária, as possíveis vantagens poderão desaparecer, com grandes prejuízos para
alunos e professores.
Estudos e discussões deverão ser feitos no intuito de verificar as reais disponibilidades e necessidades das escolas a fim de se evitar descontentamentos e segregação socioeconômica. Democratizar o
acesso às novas tecnologias e mudar as atitudes e comportamentos em torno das novas modalidades
de ensino organizadas a partir das novas tecnologias, poderá resultar em maior integração entre professores e alunos dentro do processo de ensino-aprendizagem. Refletir sobre os aspectos relacionados
aos novos recursos existentes dentro e fora da escola é apenas um elo da corrente quando se discute o
papel da escola na construção de uma sociedade mais livre e criativa. Instituições de ensino que qualifiquem e formem profissionais capazes de atuar numa perspectiva menos conteudista e mais humana e
cidadã, bem como educadores valorizados e comprometidos com uma educação transformadora e de
qualidade, são elementos essenciais na busca de uma escola mais presente e atuante no competitivo
e moderno mundo que se vive.
Discute-se muito que a escola necessita de mudanças e que sejam urgentes para se atingir não
só a inserção de todos sem preconceito ou marginalização, mas que sejam inseridos com qualidade e que a educação possa fazer sentido na vida de os estudantes. A qualidade na educação é um
dos maiores desafios para uma sociedade apoiada em valores sociais, morais e éticos. Uma educação que possibilite maior participação e intervenção na realidade, que expressa
uma dimensão mais humana, democrática e voltada para o avanço da cidadania.
Transformar a escola em um local de possibilidades para uma ascensão
social, profissional e cultural, deve ser a tônica para uma instituição que
é uma das molas propulsoras de uma nação que se pretende grande,
humana e desenvolvida. A integração da comunidade e a participação
de professores, gestores e Poder Público, comprometidos com uma formação solidária, democrática e humana, poderá revelar caminhos sobre a
escola que se deseja e que aluno se pretende formar, renovando o ensino e
transformando a educação, promovendo, contudo, o envolvimento constante
de especialistas e educadores que objetivam uma educação mais dinâmica,
atuante e humana.
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MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS E O
BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Todos os ambientes da Educação Infantil deve ser espaço para brincá-lo. Toda criança, cada uma em seu tempo e ambiente cultural, brinca. Pode ser de mamãe, princesa, fada,
policial, astronauta, doceira, motorista de caminhão, boiadeiro e tudo mais que a imaginação
permitir. O Brincar é uma das mais importantes atividades da Educação Infantil, mesmo não
estando diretamente ligada à aprendizagem de disciplinas formais. A brincadeira de faz de
conta é mais comum entre crianças com 3 anos ou mais, mas os bebês também podem ter
experiências em zonas circunscritas. Cabanas com bonecas, mamadeira e bercinhos podem
ambientar os primeiros jogos de representação para eles. A intervenção do adulto é fundamental para haver avanços. As crianças, que se expressam em várias linguagens e, ao mesmo
tempo, são produtoras de cultura e vivenciam relações sociais e culturais, interagindo com o
mundo que as rodeia. As brincadeiras não precisam ser com brinquedos prontos. Os materiais
não estruturados devem fazer parte das brincadeiras. Este artigo traz a importância destes
materiais nas brincadeiras simbólicas que ocorrem nas unidades infantis.

Palavras-chave: Educação Infantil; Material não Estruturado; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

contação de histórias, música, arte, as experiências de natureza e sociedade e várias
outras situações lúdica devem emergir de brincadeiras. As crianças na Educação Infantil aprendem por vezes inventando e reinventando situações cotidianas mediante as
brincadeiras vivenciadas. Por isso vimos à necessidade de refletirmos brincadeiras na Educação
Infantil.
Defendemos que a fantasia e a imaginação se fazem no ato de brincar, as experiências que
as crianças devem vivenciar nos CEIs e EMEIs são somente reflexos da ação do brincar e nas
interações das crianças nos momentos de brincadeira.
O espaço da Educação Infantil é o local as crianças brincam, imaginam e inventam possibilidades, aprendendo e experimentando o mundo. Milhares de infâncias de lugares diferentes,
vivências e culturas distintas, experiências múltiplas, raízes peculiares ou não, contextos sociais
diversos, que ecoam pelo mundo afora, mas que muitas vezes se encontram num lugar comum:
a escola.
Percebe-se que um dos maiores desafios da Educação Infantil se configura em olhar para
este caldeirão culturas, identidades, significados e configurações de sujeitos que trazem na sua
existência toda formação histórico cultural do seu tempo e espaço e promover e ampliar a pedagogia da infância que respeitam, ouvem , valorizam, fortalecem e protagonizam todas estas infâncias, considerando a criança integralidade ao passo que são sujeitos históricos e de direitos.
Vivemos um momento de supervalorização do brinquedo industrial, ser includente supõe uma
valorização extra dos brinquedos não estruturados, riquíssimos em possibilidades, pela diversidade de matérias com que são feitos e também por seu processo de construção transparente
que fornece pistas de como recriá-los, exigindo da criança um uso mais sensível e delicado,
diferentemente do tratamento dispensado aos brinquedos industrializados.
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Interação entre criança e ambiente ― A organização do ambiente pode facilitar ou dificultar
a realização das brincadeiras e das interações
entre as crianças e adultos. O ambiente físico
Dentro de todas as legislações e orientações reflete as concepções que a instituição assume
curriculares referentes à educação Infantil a para educar a criança.
traz como base para toda Educação básica.
Interações (relações) entre a Instituição, a faMostra também que o currículo deve ter foco
mília e a criança ― A relação entre a instituição
nas múltiplas linguagens da criança.
e a família possibilita o conhecimento e a incluTrabalhar um currículo integrado no qual são, no projeto pedagógico, da cultura popular
todas as experiências sejam trabalhadas é o e dos brinquedos e brincadeiras que a criança
objetivo das escolas infantis. Pretendemos conhece.

A PROPOSTA PEDAGÓGICA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES

mostrar os benefícios que os materiais não
MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS E O
estruturados trazem ao desenvolvimento infanBRINCAR
til, tanto emocional, quanto cognitivo, apoiado
neste currículo integrado abrindo espaço para
as diferentes dentro da escola, já que esta faz
Segundo as concepções de Goldschmied e
parte da cultura das crianças, e que as vivências artísticas se constituam em experiências Jackson (2006), o professor de Educação invivas, agradáveis e enriquecedoras no ambien- fantil deve reconhecer o ato de brincar como
um recurso pedagógico, com isso terá uma
te da Educação Infantil.
aula mais produtiva, prazerosa, terá a maior
Segundo o artigo 9º, os eixos norteadores participação das crianças, além de estar resdas práticas pedagógicas devem ser as inte- peitando o direito delas. Basta observar uma
rações e a brincadeira, indicando que não se criança brincando para entendermos que a variação do brincar é praticamente infinita. São
pode pensar no brincar sem as interações:
muitas as possibilidades desses momentos
acontecerem no espaço: variam de tempo, de
Interação com a professora ― O brincar inteobjetos, de forma de se relacionar com outros.
rativo com a professora é essencial para o conhecimento do mundo social e para dar maior
A cultura lúdica dispõe de certa autonomia,
riqueza, complexidade e qualidade às brincade um ritmo próprio, mas só pode ser entendideiras. Especialmente para bebês, são essen- da em interdependência com a cultura global
ciais ações lúdicas que envolvam turnos de de uma sociedade específica. Nesse sentido,
falar ou gesticular, esconder e achar objetos.
a criança não recebe uma cultura completaInteração com as crianças ― O brincar com
outras crianças garante a produção, conservação e recriação do repertório lúdico infantil.
Essa modalidade de cultura é conhecida como
cultura infantil ou cultura lúdica.
Interação com os brinquedos e materiais ―
É essencial para o conhecimento do mundo
dos objetos. A diversidade de formas, texturas,
cores, tamanhos, espessuras, cheiros e outras
especificidades do objeto são importantes para
a criança compreender esse mundo.

mente constituída, mas opera transformações
nessa cultura, seja na forma como interpreta e
integra, seja nos efeitos que nela produz com
suas próprias práticas (GOLDSCHMIED E JACKSON, 2006).
Para os autores (2006), existe um apelo, para
a venda de brinquedos para bebês e crianças
extremamente sofisticados e cada vez com valores mais exorbitantes. Na maioria das vezes
são brinquedos “que brincam sozinhos” não incentivam a imaginação e criação das crianças
e bebês.
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Bebês e crianças que são apresentados a
esse tipo de brinquedo geralmente muito colorido e com grande apelo sonoro e de iluminação. Quando começam a explorarem os
espaços escolares, os encontramos com as
panelas, vasilhas , tampas e caixotes . Podemos perceber que o interesse das crianças
por materiais que instigue sua curiosidade e
possibilitem uma relação de sujeito que cria,
recria e ressignifica o que está ali, de uma maneira singular. Tudo o que possibilita esse tipo
de relação é o que entendemos por Materiais
Não Estruturados (GOLDSCHMIED; JACKSON,
2006).
Os materiais estruturados são um convite para a experimentação, à imaginação e ao
criar. Algumas professoras ainda tem dificuldade para implantar situações concretas de
aprendizagem com materiais não estruturados.
Primeiramente é preciso entender quais são
estes materiais, de acordo com Goldschmied
e Jackson (2006).
Materiais não estruturados são objetos que
colocamos à disposição da criança para que
elas criem sua própria brincadeira: palitos, botões, rolos de papel higiênico, rolha, barbante.
Tudo ganha um novo significado dependendo
da interação da criança. Para trabalhar com estes materiais é preciso seguir as crianças, e
não os planos, pois eles possibilitam a oportunidade de brincar e criar (GOLDSCHMIED;
JACKSON, 2006).
Materiais como canos de PVC,canos de ferro, garrafões de água, chaves metálicas de todos os tipos e tamanhos, sementes e miçangas, todos os tipos, tamanhos e cores, latas de
tintas limpas e de todos os tamanhos, latas de
leite, achocolatado e molho de tomate, limpas
e de todos os tamanhos, cabaças, quaisquer
tamanhos panelas de todos os tipos e tamanhas tampas de panelas de todos os tipos e
tamanhos, caixas, caixotes, troncos, conduítes
flexíveis todos os tamanhos e cores, aro de
bicicleta,bambus, cabos de vassoura,tampas
de garrafa pet de todos os tipos, tamanhos e
cores. Todos esses materiais viram brinquedos
(GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006).

Para autor (2006), quando a criança brinca
é importante que o professor tenha uma escuta
ativa. Precisamos entender que ouvir não é escutar. Escutar ativamente vai além de receber
a mensagem. Ser mediador das brincadeiras é
função do professor. Escutar a criança é compreender para planejar as atividades pedagógicas. Como ouvinte o professor cria um diálogo
com a criança entende seus anseios e como
se brinca, cria vínculo com as crianças e possibilita que a aprendizagem e a compreensão
dos campos de experiências e sentimentos. O
professor deve ser um ser brincante possibilita
as interações nas brincadeiras.
Goldschmied e Jackson (2006) ao trazerem
a proposta do Cesto do Tesouro para crianças
e o brincar heurístico colocam que a interação
com esse tipo de material oferece uma rica diversidade de sensações e instigam diversos
sentidos das crianças que estão prontas para
receber essa riqueza de experiências e fazer
as conexões que vão ampliar o repertório das
aprendizagens.O cesto de tesouros também
aparece em outros documentos como Brinquedos e Brincadeiras nas Creches (BRASIL,
2012):

Cesto do tesouro é a coletânea de objetos domésticos, de uso cotidiano, utilizada com o fim
de ampliar as experiências sensoriais. A variedade de texturas e características dos objetos
possibilita a exploração livre do bebê e crianças,
oferecendo, pela sensorialidade, oportunidades
de novos conhecimentos (BRASIL, 2012. p. 71).
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Os materiais não estruturados estão presentes no cesto do tesouro, são materiais pensados e organizados intencionalmente para as
crianças explorarem e assim conhecer e se relacionar com o mundo em que estão inseridos,
os cestos de tesouros levam às crianças a descobrir esse mundo por meio das brincadeiras
simbólicas. Conforme Goldschmied e Jackson
(2006):
Ao observar aproximadamente um bebê com os objetos contidos no cesto de tesouros, podemos perceber
quantas coisas diferentes ele faz com eles, olhando tocando, apanhando-os, colocando-os na boca, lambendo-os, balançando-os, deixando os cair selecionado e
descartando o que não lhe atrai (GOLDSCHMIED e JACKSON, 2006, p. 115).

Diante destes (materiais não estruturados),
as crianças são capazes de ressignificar e
transformar objetos do cotidiano, vivenciando
ricas oportunidades de aprendizagem. Exploram suas características e possibilidades, testam hipóteses, atribuem novas funções e, sobretudo, experiência o prazer de criar e recriar
a própria brincadeira.
Para que o brincar com material não estruturado aconteça da forma correta, as três modalidades requerem intervenções pontuais dos
adultos. Muitos autores concordam ao afirmar
que as crianças devem aprender a sentir prazer em suas próprias atividades, sem depender
de um gesto ou estímulo externo para isso.

O trabalho do professor no brincar com materiais não estruturados não se reduz a escolha
dos materiais. É uma atividade mais sofisticada,
sendo um grande equívoco as pessoas acreditarem que selecionar um conjunto de materiais
e oferecer para as crianças se trata de dar autonomia á criança. Envolve um planejamento
do professor e este deve estar disponível para
preparar os espaços e estar com as crianças
(GOLDSCHMIED e JACKSON, 2006, p. 115).
Acredita-se que qualquer tipo de proposta
necessita de uma direção, logo, para planejarmos, elencamos alguns sinalizadores que
poderão servir de pistas, sem ser prescrições
, mas poderão ajudar a pontuar algumas direções.O brincar com materiais não estruturados
exige sim planejamento e observação. Para
que o brincar aconteça, é necessário um espaço tranquilo e uma seleção de objetos para
que as crianças possam explorar. A ideia é que
os materiais não sejam estruturados, uma vez
que objetos estruturados e com uma proposta pronta podem limitar as possibilidades que
oferecem às crianças (GOLDSCHMIED e JACKSON, 2006, p. 115).

A modalidade Cesto de Tesouros como já
descrevemos destinada a bebês e crianças
deve ter cerca de 60 objetos, todos não estruturados. As brincadeiras, por sua vez, podem
ser construídas pelas crianças em virtude da
importância de cada uma se concentrar em
suas próprias investigações, sem grandes inDe acordo com essa concepção, entre as terferências externas (GOLDSCHMIED e JACKatribuições dos professores estão em fazer SON, 2006, p. 115).
uma seleção e manutenção de materiais, saber preparar um espaço com os materiais, faOs materiais não estruturados e a poli mazer a iniciação e o encerramento da propos- terialidade marcam presença na também na
ta, saber observar e documentar, interpretar modalidade, a Bandeja de Experimentações,
e compreender o modo com que as crianças destinada a crianças maiores, que já começam
estão explorando e entender em que medida que podem movimentá-la, e verbalizar todas as
sua intervenção é necessária, além de, ao fi- experiências de investigação. Boas perguntas
nal da atividade, entender como é possível dar podem ser realizadas pelo de olhar mediador
continuidade às investigações iniciadas pelas do professor para que a experiência das criancrianças.
ças possa ser registrada (GOLDSCHMIED e
JACKSON, 2006, p. 115).
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O brincar com os materiais não estruturados
propiciam uma experiência altamente criativa para
a criança. Os brinquedos não estruturados oferecem a oportunidade das crianças serem inventoSegundo Kishimoto (2002), é comum entrar res, dão a possibilidade de uma maior autoria innum parque de uma escola infantil e vermos fantil, diferentes do brinquedo pronto que oferece
crianças brincando caixotes, caixas, panelas, menos desafios para a criança (OLIVEIRA, 2000).
colheres. Estes brinquedos diferentes do brinquedo pronto oferecem oportunidades de ser
Por isso, certamente as crianças vão investransformados pela criatividade. As crianças pre- tir mais tempo empilhando potes e panelas do
ferem brincar com os caixotes à com carrinhos que brincando com um brinquedo eletrônico, por
prontos, elas veem no simples objeto a oportuni- exemplo. Já o brinquedo não estruturado oferece
dade de criar e construir o que quiserem.
a oportunidade de ser transformado pela imagina-

OS MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS
E IMAGINAÇÃO

Para as crianças, esses objetos podem se
transformar em qualquer brinquedo, seja um
carro, um castelo, uma cabana, um foguete, uma
cozinha, ou o que a criatividade permitir: trata-se
do brinquedo não estruturado. Para Kishimoto
(2002) as brincadeiras de faz de conta têm mais
efeitos positivos no desenvolvimento da criança
quando há imagens mentais para subsidiar a
trama. Crianças que brincam aprendem a decodificar o pensamento daquelas que brincam
com elas por meio da metacognição que é o
processo de substituição de significados típicos
de processos simbólicos. É essa perspectiva
que permite o desenvolvimento cognitivo (KISHIMOTO, 2002).

ção infantil, transformando qualquer coisa em um
objeto potente para a criança, pelo simples fato de
ser ela quem o criou, como afirma Oliveira (2000).

Brincar como materiais não estruturados aumentam a potência de ação da criança porque é coerente com a lógica infantil de querer agir sobre o
mundo dos objetos. Quanto mais se brinca com
materiais não estruturados, maior o potencial inventivo da criança, que precisa criar contornos de
significado e sentido para as suas criações (OLIVEIRA, 2000).
No interior da escola, utensílios de cozinha, panelas de barro para brincar de “fazer comida” e
outros utensílios de cozinha, uma rede para a boneca dormir reproduzem a vivência das crianças
e estimulam o faz de conta. Cestos com estilos
regionais, enxadas, peneiras, varas de pescar servem para brincar e explorar a temática do trabalho
nas brincadeiras. Com a argila, pode-se fazer artesanato, brinquedos em miniatura com as formas
típicas do lugar (OLIVEIRA, 2000).

Segundo Oliveira (2000), os brinquedos tidos
como autênticos ou mais habituais, verdadeiros
ou comuns, oferecem à criança algo como uma
receita de bolo. Um manual de como se deve
brincar, de como se deve utilizá-lo e que o direciona para exatamente o que ele deve aprender
com aquilo. A grande questão é que com isso, a
criança se vê restrita a uma forma de brincar esPor não estar pronto, requer construção por parpecífica, se frustra quando não consegue atingir te da criança, exige empenho e autoria em criar
o objetivo do brinquedo e também às expectati- o que não está dado de antemão. Nesse sentido,
vas do professor perante a tal brincadeira
muito melhor do que ter fantasias convencionais
já prontas por estilistas adultos, é oferecer baús
Oliveira (2000) também faz menção à impor- de tecidos (materiais não estruturados) para que
tância do brincar como condição necessária a potência criativa na construção da fantasia se
para o desenvolvimento saudável da criança. quiser crianças autoras também devemos pensar
Expressa o modo como ela organiza sua reali- o que é autoria em matéria de brincar (OLIVEIRA,
dade além de introduzi-la no universo sócio-his- 2000).
tórico-cultural. Destaca que:
[...] é brincando que a criança se humaniza aprendendo a conciliar de forma efetiva a afirmação de si mesma
à criação de vínculos afetivos duradouros. [...] o brincar
abre caminho e embasa o processo de ensino/aprendizagem favorecendo a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade (OLIVEIRA. 2000.p. 7/8).

Além de ampliar a criatividade, a vivência com
os materiais não estruturados garantiu os seis direitos da BNCC: brincar, explorar, expressar, conviver, participar e conhecer-se. A expectativa é que
a atividade passe a fazer parte da rotina, com experiências semanais.
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ras que consegue-se ter acesso ao entendimento
das crianças sobre as situações que elas vivem.
É como se, pelo brincar, elas traduzem seus sentiAlém dos benefícios para o desenvolvimento e mentos e a forma que observam o mundo (KISHIpara a criatividade, os materiais não estruturados MOTO, 2007).
podem ser facilmente encontrados, e muitas, vePara o autor (2007), nas brincadeiras com mazes, não custam nada. Segundo Kishimoto (2007)
teriais
não estruturados, algumas questões orgao faz de conta promove o desenvolvimento cogninizacionais devem ser consideradas para que as
tivo e afetivo social da criança:
crianças consigam o máximo de satisfação. DenQuando vemos uma criança brincando de faz-de- tre elas, podemos destacar:
1- os materiais oferecidos devem ser no mínimo
-conta, sentimo-nos atraídos pelas representações que
ela desenvolve. A primeira impressão que nos causa é 15 variedades, com uma sacola que possa ser
que as cenas se desenrolam de maneira a não deixar fechada com uma corda para cada uma;
2- deve ter brinquedos suficientes para que as
dúvida do significado que os objetos assumem dentro
de um contexto. Assim, os papéis são desempenhados crianças não precisem disputar com os demais
com clareza: a menina torna-se mãe, tia, irmã, profes- colegas;
sora; o menino torna-se pai, índio, policial, ladrão sem
3- o espaço deve ser suficiente para que as
script e sem diretor. Sentimo-nos como diante de um crianças possam movimentar-se tranquilamente;
miniteatro, em que papéis e objetos são improvisados
4- todos os outros materiais para o brincar de(KISHIMOTO, 2007, p. 57).
vem ser guardados;
5- deve se delimitar um horário, um período do
A matéria-prima que vem da natureza, por exem- dia deve ser reservado para este tipo de brincadeiplo, oferece um enorme leque de texturas e cores: ra, uma hora é o tempo ideal.
terra de diferentes tonalidades, areia, água, pedras,
6- durante a exploração dos objetos pelas crianconchas, sementes, madeiras, galhos, folhagens e ças, espalhados no chão, de tempos em tempos,
flores com diversos aromas. Outros materiais e ob- precisam ser reorganizados, discretamente, para
jetos interessantes de se ter são provenientes das que continuem parecendo convidativos;
sobras industriais, comerciais e da construção que
7- No final da atividade, os objetos devem ser
são muito convidativas para as criações lúdicas recolhidos pelas crianças, com o auxílio das proinfantis, pela qualidade e quantidade (KISHIMOTO, fessoras, e guardados na sacola para utilização
2007).
em outro dia.
Para oferecer uma variedade de experiências
Neste sentido, é importante que sejam oferecipara as crianças, o ideal é que a escolha do acer- dos brinquedos que possibilitem esses estímulos,
vo lúdico das instituições privilegie os brinquedos que proporcionem a relação com o outro. Ou seja,
não estruturados, pois com eles a criança não só bons brinquedos são aqueles que estimulam que
se expressa por meio do ato de brincar, como criança que se comunique, experimentando libertambém produz subjetividade, vivências e elabora- dade de manipulação de forma a permitir que a
ções a respeito da sua própria história (KISHIMO- imaginação atue (KISHIMOTO, 2007).
TO, 2007).
Seguindo essa linha de pensamento (2007),
Por meio das brincadeiras, a criança entra em para aproveitar a vivência, é preciso colocar a
contato com o mundo, se desenvolve, estimula disposição brinquedos como troncos de árvores,
sua criatividade, adquire novas habilidades, se so- pedaços de madeira, cabanas (que podem ser
cializa se expressa e se comunica. As brincadeiras tecidos) com troncos e galhos, madeira para fasão uma excelente forma dos professores se co- zer pião, flores e frutos para fazer “comida”, além
nectarem com o universo infantil, e para que isso de sementes. Uma pedrinha tem inúmeras utilidaaconteça de forma natural, é imprescindível que des: vira uma peça de jogo ou serve para marcar
cada criança seja respeitada em sua singularida- os pontos. A brincadeira da pescaria estimula a
de, acolhida em seu “jeito de ser” e, na mesma emergência do letramento na matemática, quando
medida, situada e educada de acordo com a reali- a criança “conta” quantos peixes pescou. Tudo é
dade em que vive (KISHIMOTO, 2007).
brinquedo. Dessa forma, os melhores brinquedos
As brincadeiras também são momentos impor- não são aqueles que colocam a criança como simtantes de fortalecer e possibilitar essas relações/ ples espectador, e sim aqueles que sirvam como
interações. Muitas vezes é por meio das brincadei- instrumentos para exercer a criatividade.

ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO
INFANTIL

954

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas experiências com materiais não estruturados percebe-se que a curiosidade das
crianças pela coletânea de objetos domésticos e comuns de uso cotidiano, desperta a imaginação e leva à ampliação de experiências que iniciam pelo olhar, perpassa o toque, enfim, todos
os seus sentidos se envolvem nas experiências.
Kishimoto (1998) ressalta que a brincadeira desempenha um papel fundamental na constituição das representações mentais infantis e como isto está vinculado ao desenvolvimento da
criança, já que o brincar é um elemento essencial para o equilíbrio emocional.
As experiências com materiais não estruturados possibilitam experiências e vivências e modificam o ponto de vista em relação ao papel dos brinquedos dentro das EI, pois as crianças passam a ter mais autonomia para gerenciar suas descobertas, ao professor cabe ser um mediador
e organizados para as especificidades do sujeito infantil.
Assim o professor passa a assumir o papel de organizador e gerenciador do tempo, do espaço de coleta de materiais que tornam os espaços mais interessantes. Assim, ao oportunizar as
crianças a liberdade de se movimentarem livremente em um ambiente seguro, brincar com tranquilidade, aproveitando os espaços e os materiais desafiadores, proporcionou às crianças, além
da capacidade de descobrirem-se, a si mesmos e aos demais, a construção da sua identidade
para desenvolverem-se plenamente.
Consideramos que as brincadeiras com materiais não estruturados são de fundamental importância para a construção de conhecimentos, bem como para o desdobramento das interações
sociais. Não há pretensão de provocar uma revolução da cultura da escola frente a este tema,
mas buscamos problematizar e levantar inquietações acerca de um olhar diferenciado para o
brincar.
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ARTES VISUAIS & EDUCAÇÃO
INFANTIL: A RELEVÂNCIA DO DESENHO
RESUMO: Este estudo destaca a relevância das artes visuais na educação das crianças, com
ênfase no desenho, por considerar o desenho um importante recurso pedagógico que aponta como a criança pensa, vê e imagina o mundo ao seu redor e se ela tem restrições na área
cognitiva. Como existem muitos educadores que desconhecem o grafismo infantil, representando isso um problema, este artigo poderá contribuir para torná-los melhor informados e
capazes de promoverem uma intervenção pedagógica na educação da criança, facilitando o
desenvolvimento do seu desenho. O objetivo geral busca enfatizar a importância da intervenção no desenvolvimento do desenho infantil, instigando a reflexão sobre isso e fazendo com
que sejam construídos procedimentos pedagógicos e projetos que possibilitem um trabalho
de maior transformação social, conforme determinam os Parâmetros Curriculares Nacionais
de Artes (PCNs de Arte). Os objetivos específicos, baseados nesses principais estudiosos: Ângela Maria Botelho (2018), Izabel Galvão (2010), Maureen Cox (2007), Ana Salvador (1988),
Lev Vygotsky (1982), Viktor Lowenfeld (1977), Henri Wallon (1979) e Jean Piaget (1976),
procuram explicar que: por meio do desenho dá para perceber como a criança se desenvolve
no geral e como se encontram sua afetividade e psicomotricidade; a partir do momento em
que o professor percebe que o desenho da criança não é um rabisco qualquer, passa a interpretá-lo, olhá-lo de maneira diferente e a intervir, ajudando a criança a expressá-lo melhor. A
metodologia é bibliográfica e exploratória.

Palavras-chave: Artes Visuais; Desenho; Criança; Intervenção; Educação.
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INTRODUÇÃO
Este estudo destaca a relevância das artes visuais na educação das crianças,
com ênfase no desenho, por considerar que, além de o desenho ser um importante recurso pedagógico, que pode mostrar como a criança pensa, vê e imagina o mundo ao seu redor, ainda consegue apontar se a criança tem restrições na área cognitiva.
A justificativa do tema, vem do fato de ainda existirem muitos educadores que desconhecem o grafismo infantil na perspectiva apontada acima. Nesse caso, este artigo vem a contribuir para torná-los melhor informados e capazes de promoverem uma intervenção pedagógica na educação das crianças, facilitando o desenvolvimento do desenho delas.
O objetivo geral é enfatizar a importância da intervenção no desenvolvimento do desenho
infantil e instigar a reflexão sobre essa questão. Somente assim, se construirão procedimentos
pedagógicos que possibilitem um trabalho de maior transformação social e projetos na escola,
para que o desenho infantil se torne uma fonte de representação dessas ideias, já que são os
próprios Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes (PCNs de Arte, 1998) que tratam disso.
Os objetivos específicos, baseados nos seguintes estudiosos no assunto: Ângela Maria Botelho
(2018), Izabel Galvão (2010), Maureen Cox (2007), Ana Salvador (1988), Lev Vygotsky (1982),
Viktor Lowenfeld (1977); Jean Piaget (1976) e Henri Wallon (1979), dentre outros, procuram explicar: que por meio do desenho dá para perceber como a criança se desenvolve no geral e como se
encontram sua afetividade e psicomotricidade; que a partir do momento em que o professor percebe que o desenho da criança não é simplesmente uma criação, um rabisco qualquer, ele passa a
interpretá-lo, olhá-lo de maneira diferente e a sentir o jeito que o desenho foi feito por ela; que com
conhecimento sobre o tema, o professor perceber se houve evolução ou não no desenho da criança,
e isso facilita a intervenção do professor; que auxilia a criança a expressar melhor seus desenhos.
A revisão de literatura, a seguir, composta de três capítulos, sintetiza: no capítulo 1 - o que
o desenho significa para a criança; no capítulo 2 - o que o desenho pode mostrar da criança; no capítulo 3 - o que o desenho representa na educação da criança, segundo os principais educadores; no capítulo 4 – a responsabilidade do professor perante o desenho infantil.
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Por meio do desenho, a criança pode “exprimir suas fantasias, jogar com elas gráfica e
picturalmente, tendo a cor muitas vezes uma
Segundo Costa (1996, p. 2), como é bem função importante, uma vez que vivifica persodifícil para a criança conseguir expressar em nagens e objetivos” (MÈRIDIEU, 1995, p. 78).
palavras seus sentimentos mais profundos,
De acordo com Salvador (1988), ao desequando está triste ou agressiva; ela o faz quando desenha, extravasando-os bem. Assim, ela nhar sozinha a criança fica mais compenetrada,
“coloca para fora” tudo que está sentindo, por e acaba até dialogando com as personagens
meio dos traços e cores, que sabe expressar que cria em seus desenhos. Nesse diálogo, ela
busca soluções para as várias perguntas que,
muito bem.
muitas vezes, sequer externou, por medo de
não encontrar resposta devido à falta de paciência dos adultos que a cercam.

O QUE O DESENHO SIGNIFICA PARA A
CRIANÇA

[...] A superfície do papel torna-se cúmplice
e deixa-se cobrir com imagens espontâneas e
sinceras. “Falar” fica mais fácil sem a emissão
de palavras. O registro pelo desenho não teme
represálias, a necessidade de expressar ignora
as consequências, pois é o suporte que mostra
as imagens, assim como é a boca que narra os
fatos. E estando o suporte separado do corpo, é
melhor que ele conte a história e isso, de certa
forma, exime o desenhista de maiores responsabilidades (COSTA, 1996, p. 2).

Ao desenhar, a criança consegue exteriorizar
suas alegrias e dores, superar seus traumas,
numa espécie de “grito gráfico”. Ela desabafa
as angústias que sua realidade lhe impõe, especialmente quando os adultos não alcançam
o nível de seus sentimentos (COSTA, 1996, p.
2).
A liberdade experimentada por meio do desenho eleva e enleva o pequeno ser, que se compenetra e busca
as imagens nos íntimos segredos. Confronta-se consigo mesmo e se compreende, em cada traço, em cada
cor impressa, nessa aventura silenciosa e estimulante
(DI LEO, 1985, p. 57).

A criança começa a rabiscar por volta de um
ano e meio de idade, a partir daí, em tudo que
encontra pela frente (paredes, portas, móveis,
etc.) ela deixa traços fortes. O ato de rabiscar
é uma necessidade da criança, lhe dá prazer e
exercita sua parte motora. Enquanto rabisca, “a
criança evolui, seu corpo se movimenta e junto
com seu traço passa por fases distintas da rabiscação” (MÈREDIEU, 1995, p. 25).
Conforme Costa (1996), as primeiras manifestações gráficas da criança são também sua
primeira forma de escrita. E ela registra por
pura necessidade, natural da fase em que está.
Contudo, muitas vezes, é bruscamente impedida pelo adulto que lhe impõe regras, limitando
sua expressão.
Daí a necessidade de o adulto saber, que
sendo o desenho uma forma de a criança se
entender e entender o outro, seu meio social
físico e afetivo, quando reprimida ao desenhar,
a criança passa a reprimir também seu meio
de expressão. E isso prejudica seus sentimentos, já que o ato de desenhar lhe proporciona
a oportunidade de se desenvolver emocionalmente, e” (...) de deixar transparecer o prazer
experimentado, enquanto registra suas emoções graficamente” (COSTA, 1996, p. 2).
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Galvão (2010) lembra que, ao se refugiar em
seu desenho, a criança quer ser ela mesma,
sem ter que fazer o que o adulto determina.
Além de confirmar isso, Di Leo (1985) acrescenta que quando alguém da família briga com
a criança, ela não desenha essa pessoa ou
retrata essa pessoa muito feia (no seu entendimento do que é feio), pois está magoada.
Por isso, os pais ou responsáveis pela criança que costumam brigar muito com ela, são
desenhados como “demônios” ou seres maus,
como os personagens de filmes e histórias em
quadrinhos. Geralmente, esses personagens
são desenhados bem grandes, porque eles impõem autoridade e força (física e moral) coercitiva aos pequenos, para conseguir obediência
deles.

Lembrando Cardoso e Valsassina (1988, p.
48), “a arte infantil e, sobretudo, o desenho,
pode ser um tradutor da evolução ou maturação das aptidões intelectuais, perceptivas e
motoras”. O sentimento vem de dentro e, quando a criança representa sua escola, em seus
desenhos, mostra de forma alegre apenas
aquilo que lhe agrada. Sejam os brinquedos
do pátio, seus colegas, sua professora, o que
for significativo para ela.

As relações afetivas da criança com a escola
podem ser agradáveis e produtivas, quando a
escola vê a criança por inteiro, e não apenas
pelo aspecto cognitivo. As atividades artísticas
que envolvem o desenho têm a função de tornar esse relacionamento harmonioso e alegre
e, consequentemente, mais produtivo (COSTA,
Neste sentido, conforme Barros (1993), os
1996).
pais precisam dar afetividade e muito apoio
para que a criança cresça com grandes chanQuando a criança não se adapta à professoces de ser madura, independente, autoconfianra e/ou às normas da escola, tende a achá-la
te e responsável. Melhor ainda ela será se tiver
chata. O aprendizado torna-se difícil e cansatipais ou responsáveis com os quais mantenha
uma comunicação adequada, com menos cas- vo. Ir para a escola torna-se uma aventura desgastante e aborrecida. A obrigação imposta
tigos e mais diálogos.
pela família é cumprida com desagrado. Em
Percebe-se que, muitas crianças têm, só no desenhos feitos por crianças nessas situações,
desenho, a liberdade para exteriorizar, “falar” a escola foi retratada como sendo uma prisão
de seus conflitos, comunicar seus pensamen- ou um castelo de horrores, em cores escuras e
tos, opiniões, críticas do seu cotidiano. Por tristes. Por isso, à escola cabe oferecer o que
isso, elas não podem ser reprimidas ao dese- é melhor para o desenvolvimento da criança,
nhar, ao contrário, os pais e/ou responsáveis não o que é considerado correto para seus addevem estimular este ato, uma vez que é dese- ministradores, mas que vai contra a natureza
nhando que a criança mostra seus sentimen- infantil (COSTA, 1996).
tos, desejos, emoções positivas e negativas.
Enfim, o desenho é muito importante para a
Além disso, desenhando a criança se alivia das
tensões, descarregar sua agressividade, o seu criança, então, é preciso saber ver no deseamor e o seu ódio de uma forma especialmen- nho da criança suas necessidades e preocute saudável: sem causar dano a ninguém, de pações, para que o papel do educador seja
maneira que o resultado não é frustração ou o exercido de maneira mais coerente com o sensentimento de culpa, e isso é muito bom para timento infantil. Sentimento esse que, às vezes,
ela (SALVADOR, 1988). “Nos momentos difí- só se consegue expressar através da imagem.
ceis da sua vida, a criança evade-se para um
mundo imaginário em que ninguém a impedirá
de realizar os seus desejos. As manifestações
visíveis desta fuga são os sonhos, os contos,
os jogos e os desenhos” (SALVADOR, 1988,
p. 14).
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O QUE O DESENHO MOSTRA DA
CRIANÇA
Conforme Lowenfeld (1977) é no desenho da
criança que se pode compreendê-la melhor,
quando isso não é possível de outra maneira.
Isso significa que a criança “fala” através do
desenho, que ela se comunica, transmitindo
seus mais variados sentimentos e emoções,
como: alegrias, satisfações, raivas, curiosidades, frustrações, etc.
De acordo com Pillotto; Silva e Mognol
(2004), todo educador tem a obrigação de saber disso, se quiser ser bom profissional, pois
ao rabiscar, a criança desenvolve seus processos criativos, ampliando suas potencialidades
de expressão. E é por meio da capacidade simbólica que a criança potencializa a sua capacidade de criar, sendo a imaginação da criança
que desenha objetos significativos, sejam eles
reais ou meros frutos da fantasia dela, mas que
acabam por expressar intensas emoções, criações e significados. Assim, é a linguagem do
desenho que possibilita às crianças a invenção
e a experimentação de suas ideias, ações, desejos e sentimentos expressos de formas variadas.
Segundo Lowenfeld (1977), entre os dois e
quatro anos de idade, ocorre o Estágio das Garatujas, quando a criança rabisca ao acaso, desordenadamente, mas com mero prazer. Aos
poucos é que ela vai percebendo que deve
traçar com mais organização e controle. É a
etapa em que a criança explora seu corpo e espaço. Depois, dos quatro anos aos sete anos,
em média, ocorre o Estágio Pré-Esquemático,
no qual a criança tenta representar o real, é
mais consciente nas formas, embora as figuras
desenhadas apareçam ainda de forma desordenadas e variadas em seus tamanhos. o que
lhe impossibilita agrupar as partes de um desenho ou a sua profundidade (perspectiva). Por
volta dos sete aos nove anos, ocorre o Estágio
Esquemático, em que a criança desenvolve o
conceito da forma e seus desenhos simbolizam o que pertence ao seu meio, de maneira

descritiva. Dos nove aos doze anos, no Estágio
do Realismo, ainda existe muita simbolização
nos desenhos, mas a criança tem maior consciência a seu respeito, projetando-os em suas
produções. Por isso, ela que tinha prazer em
desenhar livremente e mostrar seus desenhos
aos outros, nessa fase, prefere escondê-los,
pois está presente a autocrítica que não se manifestava antes.
Assim, de acordo com Perondi (2001, p.
175): “[...] Desenhos podem ser inspirados por
circunstâncias não previsíveis, porém, frequentemente, eles se relacionam por acontecimentos próximos ou por circunstâncias similares
às experiências já vividas pela criança.” Enfim,
conforme tudo que se leu até agora, especialmente os estudos de Pillotto; Silva e Mognol
(2004), os educadores e os familiares devem
sempre buscar pensar caminhos para a compreensão do ser e estar criança, em espaço
real, no qual se permita a ela pensar e manifestar-se expressivamente como criança, um
ser que guarda sinais subjetivos inatingíveis da
alma humana. E se o desenho diz muito sobre
a criança, e quando se permite que ela desenhe e expresse em seus desenhos tudo que
deseja, se está fazendo isso!

O DESENHO E A CRIANÇA CONFORME
OS PRINCIPAIS EDUCADORES
Conforme Vygotsky (1982), psicólogo russo
de forte influência no tangente à educação de
crianças, na criança há complexidades na relação entre fantasia e realidade, relação esta
necessária à produção criativa. Apontou que a
“experiência anterior” a memória, a capacidade receptiva e associativa, o conhecimento de
técnicas e da tradição cultural são fatores fundamentais à criação, sendo mais possíveis na
“fantasia madura dos adultos” (apud JAPIASSU, 2008, p. 3).
O autor acima alegou que nos primeiros
anos de vida o desenvolvimento da imaginação da criança é surpreendentemente maior e
mais rápido que o desenvolvimento intelectual
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ou racional. Diferente da imaginação, a razão
depende de uma maior acumulação e elaboração das experiências de vida. Esclareceu
também que esta peculiaridade da imaginação
infantil não pode ser confundida com “riqueza imaginativa da criança “. Considerava que a
independência entre imaginação e razão é na
verdade uma limitação infantil. Assim, a imaginação infantil é simplesmente resultado de
um modo próprio, subjetivo (egocêntrico), de
“ver” a realidade externa. Trata-se, portanto, de
uma atividade imaginativa fortemente ligada a
uma realidade, que se distancia da capacidade
adulta de deliberadamente tornar real algo até
então inexistente.
Ao refletir sobre o desenvolvimento do desenho, o autor refere-se ao momento antecedente no qual aparecem riscos, garatujas,
“expressões amorfas de elementos isolados“
(VYGOTSKY, 1982, p. 33). nesta etapa, as
crianças desenham de memória. Desenham,

o que sabem sobre as coisas, o que lhes parece mais importante nelas e não o que vêem ou o
que fantasiam. Não há uma finalidade artística, e
devem ser considerados os limites técnicos e motores da faixa etária. Entre os 3 e os 7 anos de idade, a criança ao desenhar, enumera, realiza relatos
gráficos sobre o objeto sem preocupações com
uma continuidade de espaço ou tempo. Desenha
o que lhe parece mais característico e permanente
no objeto. É mais simbolista do que realista. A realidade é paulatinamente anexada aos desenhos
através do acréscimo de detalhes de observação
que indicam a vontade de uma representação
mais comprometida com o aspecto verdadeiro das
coisas (VYGOTSKY, 1982, p. 36).

Já Wallon (1979), psicólogo americano e
grande pesquisador da primeira metade do século XX, sempre se interessou pela criança, por
sua educação e pela ludicidade que a rodeia.
Em relação a produção infantil de desenhos,
aponta-os como suporte para a análise da inteligência e dos distúrbios psicológicos e elementos fundamentais para a compreensão do
processo criativo a partir de uma abordagem
ampla, envolvendo desde aspectos psicomotores até fatores de socialização. Seus estudos
sobre o desenho de personagens realizados
por crianças,
indicaram particularmente a grande dificuldade encontrada pelas crianças no desenho de pernas e braços
em movimento. Entre as crianças de seis e dez anos,
as maiores preocupações e dificuldades referem-se à
capacidade de desenhar o “boneco” de frente e de
perfil, de pé e sentado, apresentar todas as partes do
corpo (o pescoço principalmente) e as diferentes posturas que esse corpo pode assumir. Para as crianças
de dez, doze anos, o maior problema é conseguir uma
representação mais vívida do personagem (...) ao desenhar personagens as crianças podem produzir imagens
de pouca precisão não porque não sejam capazes de
desenhar com maior exatidão ou detalhes, mas apenas
porque a representação simplificada é mais fácil de repetir em série (apud AMORIM, 1990, p. 40).

Assim, Wallon (1979) descreveu o esforço e
as dificuldades na grafia da figura humana e as
soluções encontradas pela criança, enquanto
Vygotsky (1982) compreendeu a denominada
criação infantil dos primeiros anos, como uma
dificuldade da criança ou como um modo particular de possuir as coisas do seu cotidiano.
Ambos entendem que, se há um distanciamento do real nas suas representações gráficas,
este distanciamento não é acompanhado de
uma intenção.
Conforme estes dois primeiros autores citados, deu para perceber que a criança desenha em primeiro lugar para si própria. Sente-se
importante sendo capaz de construir figuras
e formas, sendo capaz de tornar concreto um
pensamento. Pelo mesmo motivo comunica ao
outro, essa sua capacidade. Gosta de ser admirada pela sua produção visual. E tudo isto
deve ser levado em conta na educação das
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crianças. Segundo Piaget (1976) a criança desenha as coisas que estão no seu pensamento:
personagens, objetos. Nomeia-os no desenho
como os nomeia pela palavra. O desenho é
uma forma de “função semiótica que se inscreve a meio caminho entre o jogo simbólico,
cujo mesmo prazer funcional e cuja mesma
autotelia apresenta, e a imagem mental, com
a qual partilha o esforço de imitação do real”
(PIAGET, 1976, p. 5).

Enfim, percebe-se, após o pensamento dos
autores supracitados, que o desenho, como
parte das artes visuais, tem uma função tão
importante quanto a dos outros conhecimentos
no processo de ensino e aprendizagem. O aluno que não desenha e nem pratica atividades
ligadas às Artes em geral, sequer tem condição de se expressar, tendo uma experiência
de aprendizagem limitada, e (...) “escapa-lhe a
dimensão do sonho, da força comunicativa dos
objetos à sua volta, das cores, das formas, dos
O desenho é precedido pela garatuja, fase gestos e das luzes que buscam o sentido da
inicial do grafismo. Semelhantemente ao brin- vida” (BRASIL, PCNs de Arte,1997).
car, se caracteriza inicialmente pelo exercício
da ação. O desenho passa a ser conceituado
O desenho é uma arte e é de conhecimencomo tal a partir do reconhecimento pela crian- to geral que, desde o início da história da huça de um objeto no traçado que realizou. Nes- manidade, a arte tem se mostrado como uma
sa fase inicial, predomina no desenho a assimiprática presente em todas as manifestações
lação, isto é, o objeto é modificado em função
culturais. O homem que desenhou um bisão
da significação que lhe é atribuída, de forma
semelhante ao que ocorre com o brinquedo em uma caverna pré-histórica teve de aprender
simbólico. Na continuidade do processo de de- e construir conhecimentos para difundir essa
senvolvimento, o movimento de acomodação prática. E, da mesma maneira, compartilhar
vai prevalecendo, ou seja, vai havendo cada com as outras pessoas o que aprendeu (BRAvez mais aproximação ao real e preocupação SIL, PCNs de Arte,1997).
com a semelhança ao objeto representado, direção que pode ser vista também no jogo de
A RESPONSABILIDADE DO
regras (PIAGET, 1976).
PROFESSOR EM RELAÇÃO AO
A premissa de que a criança desenha menos
o que vê e mais o que sabe de um objeto é um
ponto de concordância entre diferentes concepções teóricas sobre o desenvolvimento do
desenho. Assim, o desenho é uma representação para a criança, isto é, ele supõe a construção de uma imagem bem distinta da própria
percepção. Eis a importância do desenho para
a criança, pois a origem do conhecimento está
na ação do sujeito quando interage com o objeto e como o objeto é percebido pelo sujeito
depende das estruturas mentais que ele possui
num determinado momento. A representação
gráfica da criança, neste caso, é feita através
de atividades realizadas com o objeto, desenhando o que suas estruturas mentais permitem que ela veja. Então, o desenho poderá variar, isso porque a percepção do objeto pelo
sujeito, provavelmente será diferente no decorrer do processo de desenvolvimento cognitivo
(PIAGET, 1976).

DESENHO INFANTIL
Entende-se que se há o desejo de se valorizar o desenho da criança, vendo-o como uma
arte espontânea dela, é preciso começar bem
cedo e se procurar entender o significado dele
para ela, para que se possa compartilhar com
ela suas expressões e manifestações.
Nesse sentido, conforme Galvão (2010),
todo professor precisa aprender a decifrar o
desenho de uma criança para não sair lhe perguntando o que ela desenhou. Deve saber o
que falar quando não o achar bonito ou não o
entender, para que ela não se desanime, não
se frustre com ele. Afinal, como já observado
nos capítulos anteriores, é muito importante a
atividade de desenhar para o desenvolvimento
da criança e, além disso, o papel do professor,
especialmente o de crianças, é possibilitar o
espaço necessário e adequado para o desenvolvimento desta atividade. Toda criança desenha. Mesmo que não seja adequadamente instrumentada para tal, a criança pequena quase
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sempre encontra uma maneira de deixar nas
superfícies o registro de seus gestos: se não
tiver papel, pode ser na terra, na areia, ou até
mesmo na parede de casa; se não tiver lápis,
serve um pedaço de tijolo, uma pedra, ou uma
lasca de carvão.

Geralmente, o professor espera que a representação do objeto seja fiel à forma que este
tem na realidade. Isso ocorre porque o professor valoriza o desenho perfeito, que deve ser
parecido com o objeto pela definição dos contornos, pela utilização da maior quantidade de
elementos e pela correta utilização das cores.
Acontece que, a semelhança com o real torna-se um rígido padrão da maneira de olhar o
desenho da criança e também de avaliá-lo. Na
prática, algumas consequências ilustram esta
expectativa: considera-se errado uma figura humana com cabelos verdes, um desenho sem a
definição do céu e do chão, um boneco sem
pescoço, um rosto sem orelhas, e muitas outras manifestações gráficas que não coincidem
com o aspecto formal da realidade.

É grande a responsabilidade do professor na
construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento do desenho infantil. É certo que
o prazer encontrado pela criança no desenho
deixará de existir se não forem permitidas a exploração de sua função expressiva e a realização de seu potencial criativo. Eis aí a necessidade de repensar as expectativas que se tem
do desenho da criança, assim como o diálogo
que se estabelece com ela a respeito da sua
produção gráfica. Além disso, é necessário discutir as oportunidades concretas para o fazer
Mas, conforme Derdyk (1989), o professor
artístico na Pré-escola (GALVÃO, 2010).
precisa é perceber que o desenho perfeito
pode não ser também aquele que se aproxima
O professor não pode esquecer que a crian- mais da estilização padronizada do real; que
ça adora desenhar, traçar círculos imaginários indica a satisfação do professor diante da recom canudinhos, usar o dedo para riscar o produção de modelos divulgados pelos manuvidro embaçado do carro, fazer cenários na ais de “desenho pedagógico”, diante das clásareia. É preciso facilitar-lhe o acesso ao lápis, sicas estilizações infantis, como o desenho da
pois para ela é uma festa, já que o desenho é casinha e o da figura humana, e ainda ante o
uma das formas de expressar o que sente e cumprimento de procedimentos padronizados,
pensa sobre si mesma e o mundo.
como o preenchimento de áreas previamente
contornadas e a ocupação “homogênea” da
Conforme Galvão (2010), o professor deve folha de papel. Contraditoriamente, o professor
considerar que ao desenhar a criança passa espera do desenho da criança, a cópia do real,
a entender melhor suas emoções e a mostrar mas se satisfaz com um estereótipo do real.
sua interpretação dos valores, conceitos e normas da sociedade, bem como expressar cariEm síntese, esperar um desenho perfeito é
nho pelos amigos e familiares. Afinal, conforme errado. Assim, não se pode aceitar um profesjá citado, é desenhando que a criança inventa, sor espera que o desenho da criança retrata
fantasia e cria seus super-heróis.
um assunto, represente alguma coisa. De acordo com Galvão (2010), geralmente, o olhar
Segundo Derdyk (1989), o olhar que o pro- que o professor dirige sobre o desenho da
fessor dirige ao desenho da criança apoia-se criança busca exclusivamente descobrir o que
nas concepções que ele tem sobre o desenho foi desenhado, daí a pergunta compulsivamenenquanto linguagem, ideias constituídas na sua te dirigida à criança: “O que é isso?”. Tornaprópria história e experiência com a linguagem. -se imprescindível, então, ao professor, buscar
Apoia-se também em seus conhecimentos so- orientações para redimensionar a importância
bre as possibilidades do grafismo infantil, no- que se dá ao conteúdo do desenho; afinal esta
ções adquiridas durante sua formação e ao linguagem é, ao mesmo tempo, forma e contelongo de sua experiência profissional. Todo údo. Um dos caminhos é discutir o processo
esse conhecimento traduz-se em expectativas de desenvolvimento do desenho infantil, levancom a produção infantil, que definem o diálo- do à compreensão do significado dos vários
go que o professor estabelece com a criança tipos de manifestação gráfica que o compõem.
sobre seus desenhos, interação que pode ser
marcada pelo incentivo, pela advertência, pela
Galvão (2010), alerta para as operações
indiferença.
perceptivas e motoras envolvidas no ato de
rabiscar, para os componentes visuais deste
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emaranhado de riscos, e procura mostrar o
seu papel necessário na construção da forma.
A partir do momento em que o olho passa a
guiar a mão na realização da atividade gráfica,
os grafismos começam a ser associados com
imagens retidas pela percepção visual, dando
origem às formas que, diferenciadas, passarão a aparecer com frequência nos desenhos
das crianças. Num momento posterior, a forma poderá assemelhar-se a objetos, revelando
intenção representativa e preocupação com a
semelhança formal entre a imagem e seu modelo.
Outro caminho para tentar desmobilizar a exclusiva valorização do conteúdo figurativo é o
professor se remeter às características do desenho como linguagem. A linguagem plástica
não se presta exclusivamente à representação
do mundo objetivo; isto é, uma de suas possibilidades. A expressão do universo subjetivo e a
intervenção, muitas vezes lúdica, sobre a materialidade visual dos elementos plásticos (cor, traço, forma, espaço etc.) são funções igualmente
importantes da linguagem e cujo resultado nem
sempre evidencia um assunto (GALVÃO, 2010).
Por isso, os professores devem se reunir e
vivenciar a realização de atividades plásticas.
Diante da diversidade de materiais e de possibilidades (papéis de várias cores, tipos e formatos; lápis; canetas hidrográficas; giz-de-cera;
tesoura; cola) oferecidas, torna-se mais claro
aos mestres participantes como cada sujeito se
expressa de uma maneira diferente e, em consequência, produz resultados diferentes. Não é
porque a criança já se apropriou do desenho
enquanto representação, que tudo aquilo que
ela desenhar representará um assunto. O professor precisa estar sensível para perceber as
diferentes motivações da sua atividade gráfica.
De fato, conforme Galvão (2010), ao lado de
cada figura desenhada pela criança, o professor
escreve a palavra correspondente ao nome do
objeto representado. Com esta atitude sistemática, vai-se consolidando a ideia de que o desenho não comunica; sem que o professor se dê
conta, a criança vai aprendendo que a escrita
é que é o “legítimo” código da comunicação,
que o desenho não se presta a esta tarefa. Para
a criança, desenhar torna-se sinônimo de não
saber escrever. Assim contrapostos, desenho e
escrita rivalizam-se: arremedo de escrita, o desenho perde o sentido tão logo a criança se alfabetize.

Ao privilegiar o conteúdo verbal do desenho,
esta expectativa e a anterior desconsideram
suas especificidades de linguagem plástica,
portanto visual. Aliás, o pensamento plástico não tem nem mesmo sua existência reconhecida pela escola. Não obstante, é um dos
grandes responsáveis pela construção do patrimônio artístico da Humanidade, “é um dos modos pelos quais o homem informa o universo”
(FRANCASTEL, 1973, p. 4).
Contudo, para Galvão (2010) é compreensível que os professores (e adultos em geral)
não tenham facilidade em perceber a visualidade de um desenho infantil. Em primeiro lugar,
falta-lhes a vivência desta linguagem. Em cada
turma de professores, certamente, a média dos
professores que desenham ou pintam regularmente raramente deve superar o número de
dois. Para a grande maioria, desenhar é uma
lembrança da infância, coisa do passado para a
qual perderam a habilidade. Em segundo lugar,
a formação oferecida nos cursos de Magistério
não raro reproduz os padrões de “beleza” e
“capricho” consagrados pelos manuais “pedagógicos”. É como se a apreciação estética não
integrasse o repertório de atividades culturais
dos educadores. Tal como a maior parte dos
adultos, sua atenção parece estar mais voltada
à praticidade da vida cotidiana, para a utilidade
imediata das ações e para a estética da televisão.
De acordo com Costa (1996), do mesmo
modo que os pais, nem sempre os professores
têm compreensão das fases do grafismo pelas quais passa a criança. Desenhos prontos
são dados à criança para ela colorir, a título
de exercícios de coordenação motora. Desse
modo, o prazer do desenho acaba se transformando no dever de fazer o que lhe é imposto.
A voz da criança é calada para prevalecer a
do educador. Isso não é certo, pois se a criança manifesta o interesse de fazer alguma coisa
por si mesma, é preciso animá-la e não a desencorajar.
Em síntese, todos os adultos sabem que o
despreparo de professores e os programas
recheados de conteúdos, considerados de
maior importância, relegam o desenho aos
momentos de folga, faz-se um desenho livre,
para passar o tempo e descansar o professor.
Isso jamais deveria ocorrer, pois é grande a
responsabilidade do professor na construção
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de um ambiente favorável ao desenvolvimento
do desenho infantil. É certo que o prazer encontrado pela criança no desenho deixará de
existir se não forem permitidas a exploração de
sua função expressiva e a realização de seu
potencial criativo. É preciso, então, conforme
Galvão (2010), repensar as expectativas que
se tem do desenho da criança, assim como o
diálogo que se estabeleceu com ela a respeito
da sua produção gráfica. Além disso, é necessário discutir as oportunidades concretas para
o fazer artístico na educação infantil.

Os principais procedimentos de análise e resultados, apontaram que, geralmente, ao se falar em Desenho, nas salas de aula, professores
e alunos se sentem diante de uma diferente
brincadeira. Contudo, este estudo esclareceu
que o Desenho representa muito mais do que
um recurso lúdico, e que, portanto, deve ser
aliado à Arte Educação por ter várias possibilidades de contextualização e enriquecer o
emocional, o cognitivo e o físico das crianças,
que nele extravasam seus mais profundos sentimentos e emoções, quer positivas quer negativas, além de auxiliar na coordenação motora,
O ideal é não fornecer à criança um desenho na imaginação, e nas fantasias dos pequenos.
já pronto para ela colorir ou completar, pois
isso é prejudicial à sua criatividade, bloqueia
De fato, conforme a problemática deste estusua imaginação. O melhor para ela é que de- do, o professor se depara no contexto escolar
senhe a parte que mais gostou da história que com a falta de seriedade em relação ao Deselhe foi contada, a visita ao zoológico, a formiga nho dado em sala de aula. Tanto que, é comum
que encontrou no quintal, a sua família etc. são o professor querer expor as produções de Deexemplos de situações que ilustram o desenho senho das crianças com os demais integrantes
sendo trabalhado como instrumento para re- da escola e para a comunidade em geral, mas
gistro de experiências e de conhecimentos e não ter na escola espaços disponíveis e aprocomo meio para promover a unidade entre as priados para tanto. A hipótese a ser confirmavárias áreas do currículo (GALVÃO, 2010).
da neste caso é a de que deve haver sim um
espaço disponível em todas as escolas para a
Parafraseando Galvão (2010), não se trata produção artística dos alunos, sendo isto de
aqui de fazer a apologia da Arte pela Arte, mas suma importância, já que todos devem aprede buscar o espaço desta atividade no cotidia- ciar as produções dos alunos e também avano escolar. Propõe-se, então, que, como conte- liá-las criticamente, possibilitando, assim, a vaúdo curricular da educação infantil, o desenho lorização do desempenho de cada aluno. E é
seja desenvolvido tanto em seu caráter interdis- aí que ocorre a contextualização, no momento
ciplinar como em sua especificidade.
justo da disponibilização, pois, isto gera mais
sintonia entre a disciplina e o contexto escolar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada na elaboração deste
estudo, baseou-se numa pesquisa bibliográfica, de abordagem exploratória. Foi extraída
de livros e artigos que tratam do tema, assim
como monografias, sites da Internet e uma tese,
que discutem e apresentam reflexões e sugestões que podem contribuir para uma melhor
compreensão da temática apresentada; além,
é claro, da experiência vivenciada pela autora deste artigo, como professora de Educação
Infantil. Os autores dos livros investigados, já
estão mencionados na Introdução deste artigo.
Todos abordam as temáticas sobre o assunto,
de acordo com suas opiniões e experiências.

Para os próprios professores também é interessante expor as produções de seus alunos,
pois com esta ação ele socializa as suas atividades com toda a comunidade escolar. Daí a
necessidade de uma reflexão crítica, quanto ao
assunto, já que as ações artísticas são questionadoras da realidade, nas quais veiculam
diferentes visões e percepções de mundo. E
é nessa perspectiva que o objetivo do ensino
artístico do desenho extrapola o campo específico das Artes Visuais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste estudo entendeu-se que o desenho é muito importante como recurso pedagógico porque, dentre outros fatores, quando os educadores (pais/responsáveis/professores/)
entendem como a criança desenha, eles conseguem melhor perceber como ocorre o seu desenvolvimento global.
Na medida em que os educadores valorizam o desenho da criança, eles estão sendo sensíveis
em sua produção artística, passando a compreender todo o processo de desenvolvimento do
grafismo infantil, todo o processo evolutivo de seu desenho e, sobretudo, passam a se interessar
pelos procedimentos de intervenção que podem ser elaborados como auxílio.
Quando os educadores agem assim, possibilitam à criança sua expressão de pensamento via
desenho e isto a deixa mais preparada ao aprendizado da leitura e da escrita, assim como aos
demais. Alegam os entendidos no assunto que o ganho na educação é bem maior.
Infelizmente, nem todos os professores atuais se deram conta disso e precisam, portanto, estudar melhor os PCN’s de Arte que explicitam bem isso. Considera-se, então, de extrema importância que os professores – especialmente das séries iniciais – façam uma intervenção pedagógica
nesse sentido, promovendo o desenvolvimento do desenho infantil na escola.
Conforme os mais entendidos no assunto infantil, como Piaget, Wallon, Vygotsky, Luquet dentre
outros, já estudados neste artigo, é preciso sim dar a devida importância na interferência pedagógica em relação ao desenvolvimento do desenho infantil. Resta aos professores, especialmente os da Educação Infantil ou os do Ensino Fundamental em suas séries iniciais, refletirem
sobre o tema e mudarem seus procedimentos pedagógicos, possibilitando um trabalho de maior
transformação nas escolas nesse sentido. Eles precisam ver o desenho infantil como fonte de
representação das ideias das crianças, respeitando os PCN´s de Artes que tratam disso.
Enfim, entende-se que o desenho é um meio de expressão que o ser humano possui. Mais
desenvolvido em uns que em outros, de acordo com as oportunidades que lhes foram oferecidas
no meio familiar e no meio escolar. Ao desenhar, a criança elabora seu pensamento, expressa
sua visão do mundo e descobre o novo, através do já conhecido e de suas criações. A alegria ou
a tristeza são mostradas graficamente, quando oralmente é mais difícil. Sentimento e razão estão
ligados em linha direta. E tudo isto deve ser profundamente pensado no início do âmbito escolar.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E
AFETIVIDADE

RESUMO: A pesquisa discute as dificuldades de aprendizagem e a afetividade. Iniciou-se apresentando a origem do problema relativo às dificuldades de aprendizagem, justificando a
escolha do tema e a delimitação do problema, delineando assim a metodologia utilizada. A
caracterização da pesquisa se deu através do ambiente pesquisa, por meio de referencial teórico sobre as dificuldades de aprendizagem, apresentando os distúrbios de leitura, escrita e
articulação. Agregaram-se ao trabalho algumas considerações de professores, pais e alunos,
chegando assim a uma conclusão objetiva sobre o estudo das dificuldades de aprendizagem
e da afetividade.

Palavras-chave: Dificuldade; Aprendizagem; Distúrbios; Afetividade; Ensino.
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INTRODUÇÃO

E

ntende-se com dificuldades ou distúrbio de aprendizagem o aluno que se desvia física, social, emocional ou mentalmente da faixa considerada como normal, a ponto de necessitar
de instrução ou cuidados especiais. Atualmente a criança que apresenta alguma dificuldade, problema ou distúrbio é denominado como PNE (Portadora de Necessidades Especiais).
Além dos requisitos básicos inerentes à sua função, o professor que trabalha com crianças com dificuldades de aprendizagem precisa ter uma personalidade adequada ao tipo de
trabalho que irá desenvolver, necessitando, antes de tudo, ter equilíbrio emocional e, consequentemente, ser bem ajustado, para que possa encarar os problemas que se lhe apresentem com serenidade, compreensão e tolerância. Precisa, ainda, demonstrar grande habilidade
diante das situações imprevistas, contornando os problemas firmes, serena e amigavelmente.
Deve ser flexível, ter entusiasmo contagiante e revelar espírito criador; ser sincero e gentil com os alunos, revelando consideração, respeito e verdadeiro interesse por todos. A
partir desses requisitos exigidos do professor de crianças com determinados tipos de dificuldades ou distúrbios de aprendizagem, o presente trabalho procura efetuar uma abordagem sobre a problemática em questão, delineando o caminho a ser percorrido nas diferentes situações de dificuldades ou distúrbios de aprendizagem por parte dos alunos.
Durante o período escolar, muitas vezes os alunos não têm o rendimento de aprendizagem que
era de se esperar, em conformidade com a sua capacidade. Essa discrepância entre o rendimento
e a capacidade do aluno pode constituir um distúrbio de aprendizagem que pode ser relativo ao
tempo ou ao rendimento e que pode afetar a aprendizagem escolar como um todo. Todo aluno tem
um potencial e em vista desse potencial esperamos que ele atinja determinado nível de rendimento.
Se isto não acontece, podemos supor que haja um distúrbio de aprendizagem. Assim, podemos
definir uma dificuldade ou distúrbio de aprendizagem como: “uma queda do rendimento da aprendizagem abaixo do nível indicado pelo talento e desenvolvimento psicointelectual do indivíduo.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
E AFETIVIDADE - ORIGEM DO
PROBLEMA
As razões que me levaram a escolher esse
tema tem sido a preocupação em relação ao
aluno cidadão inserida à sociedade com distúrbios de aprendizagem e a influência que o
professor exerce na aprendizagem do aluno.
Observam-se no dia-a-dia dos alunos, problemas que ocorrem relacionados ao processo
ensino-aprendizagem, onde muitas vezes o
educador fica sem saber como é o que fazer para lidar com alunos que apresentam
problemas de aprendizagem, por não nos
sentimos capacitados para tais diagnósticos.
Durante a trajetória de minha vida pessoal
e profissional, presenciei e também fiz parte
das evidências cruéis apontadas por profissionais da educação, referindo-se sobre seus
alunos e muitas vezes diretamente a eles com
palavras inadequadas repetidamente devido
a algum comportamento que julgasse errado.

Percebeu-se então que as dificuldades só
se modificam quando eram vistas explicitamente, com a devida consideração assumindo o papel de educador como mediador
dessa aprendizagem, oferecendo novos caminhos, à medida que iam sendo levantadas
hipóteses, através das observações, e as
explícitas para os alunos com a intenção de
ajudar e respeitar os limites de cada aluno.
Nesse sentido sofria o reflexo da incoerência
do pensar e o agir, já que a situação desses
alunos me angustiava, colocando-me na berlinda sobre fazer e o que fazer. Esta exposição
se manifestava de forma consciente e reflexiva
onde se percebia que o professor não parecia ter ideia clã dos princípios básicos dos fundamentos educacionais de sua prática, o que
dava a impressão que eles não os analisavam
para definir como seria o seu fazer pedagógico.
Colocando em conflito os valores e os limites
que deveriam ser implicados por regra e o que
necessariamente não deveria ser interpretada
de forma negativa onde a disciplina é compreendida como mecanismo de repressão e controle,
mas sim, entendida como condição necessária
ao convívio social que se estenderá para fora
do âmbito escolar. Muitas vezes coloquei-me
no lugar dos alunos, já que tenho dificuldade
em trabalhar em ambientes agitados, barulhentos, com muitas coisas ocorrendo em volta.

As intervenções inadequadas desses profissionais fizeram com que me preocupasse
e num processo investigativo e de relacionamento com meus próprios alunos, dos quais
pude sentir que apresentavam distúrbios de
aprendizagem, constatei que ao invés de estigmatizar e excluir do grupo e fazer intervenções
inadequadas poderia transformar essa típica
situação de fracasso em possíveis sucessos,
Preciso de concentração para produzir algujá que esses alunos foram levados a construir
uma autoestima e um autoconceito negativo. ma coisa e o silêncio é um ótimo aliado, assim talvez alguns desses alunos funcionem
Essa trajetória fez com que eu questionas- como eu e por isso criam bloqueio, cujo caso
se sobre o papel do educador que para mim desses alunos a dificuldade de aprendizagem
vai além da sua formação teórica, condição gera indisciplina; decorrentes em muitos caimprescindível, mas não única para exercer sos da liberdade que os que apresentam mais
essa profissão de educador, necessitando de facilidade de aprendizagem adquirem na sala
extrema responsabilidade, sensibilidade e de- de aula causando desinteresse nos demais;
dicação para tentar compreender a necessi- ocasionando assim um rótulo de alunos com
dade de cada aluno; pois através de minhas dificuldades de aprendizagem gerada pela inexperiências pessoais e profissionais percebi disciplina, sendo que na verdade o que lhes
que os alunos precisavam de ajudas ajusta- falta é um pouco mais de atenção e assistêndas a essas necessidades interagindo com
cia da professora como também o próprio resprofissionais que os valorizassem podendo a
peito e solidariedade dos colegas da classe.
dificuldade ser superada se investimos na possibilidade da mudança e agir em função dela.
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Tal pesquisa justifica-se por ajudar um aluno com problemas de aprendizagem junto
com alunos que não apresentam dificuldades.
Esse trabalho pretende, dentro de uma perspectiva de sensibilização e informação, poder responder a uma necessidade que se faz
essencialmente presente nas salas de aula.

ência de sua dignidade como ser humano e
profissional. Analisando essas características,
percebemos que, além de uma boa formação
geral, supõe-se que o educador desenvolva não só um conjunto de competências específicas, mas também a consciência de sua
identidade como profissional da educação.

A desinformação entre pais e educadores,
têm deixado à margem das salas de aula,
do convívio familiar e social as crianças com
problemas de aprendizagem, levando muitas
vezes a trilharem caminhos perigosos que
acabam por desestruturar as suas vidas e o
próprio corpo social que ele vive. E que diante dessas dificuldades eles se perdem, revoltam-se e acabam muitas vezes desistindo.

Diante desses estudos, relacionando ao cotidiano profissional e pessoal dos educadores
a quem venho observando, vejo a grande dificuldade em que a categoria se encontra em
relação à resistência as novas realidades sociais que são apontadas no âmbito escolar
através das diversidades em que os educandos e educadores se apresentam; resistências
estas, muitas vezes involuntárias decorrentes
da falta de preparo pedagógico e até psicológico devido ao seu próprio modo de vida
que não difere muito a realidade de seus alunos, como também o número excessivo de
alunos em sala de aula, dificultando o trabalho diversificado que os alunos necessitam.

Para completar esta linha de pensamento,
pode-se ressaltar que um olhar sobre a escola1 busca revelar a postura do educador
no processo ensino aprendizagem. Considerando que os profissionais da educação
para atuar hoje nas séries iniciais do Ensino
Fundamental devem estar muito mais preparados; levando em conta as funções sociais
da escola no mundo contemporâneo, o educador deve caracterizar-se como um profissional que domina os instrumentos necessários
para o desempenho competente de suas funções e ter capacidade de tematizar a própria
prática, refletindo criticamente a respeito dela.
Compete ao educador conhecer bem os
conteúdos curriculares, saber planejar e desenvolver situações de ensino e de aprendizagem,
estimular as interações sociais de seus alunos
e administrar com tranquilidade as situações
de sala de aula, conhecer, aceitar e valorizar as
formas de aprender e interagir de seus alunos;
respeitando suas diversidades culturais, sabendo lidar bem com elas, comprometendo-se com
sucesso dos estudantes e com o funcionamento
eficiente e democrático da escola em que atua.
O educador deve valorizar o saber que produz em seu trabalho cotidiano, empenhando-se no próprio aperfeiçoamento tendo consci-

É importante ressaltar que este artigo
como base a pesquisa bibliográfica, utilizando-se dos seguintes procedimentos: análises, partindo de observações; pesquisas
na internet e livros e Entrevistas com alunos, professores e pais de alunos, este último, mais no sentido da pesquisa de campo.
Esse trabalho de pesquisa caracterizou-se
pela reunião do maior número possível de informações sobre o que possa ser relevante sobre
as dificuldades de aprendizagem de alunos do
Ensino Fundamental I. O objetivo num primeiro momento foi aprofundar após observações
feitas no cotidiano do âmbito escolar, com alunos, professores, pais e responsáveis, entrevistas seguidas de orientação e informações obtidas sobre essa pesquisa em sites na internet
ou por meio de leituras sobre autores de área
de trabalho em questão. As primeiras análises
partiram de observações enquanto profissional da educação em relação a meus próprios
alunos que em virtude de apresentarem dificuldades de aprendizagem relacionadas a di974
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versos fatores resolvi fazer uma investigação
Com relação às condições internas, talvez
dos problemas apresentados individualmente fosse preciso trabalhar com as significações
para saber a possível origem dos problemas. que essas aprendizagens tenham para esses
alunos, precisando ser instaurado o desejo
Durante a primeira fase foram feitas as se- de aprender, pressupondo a necessidade da
guintes observações:
incorporação da afetividade relacionada ao
a) Qual era a postura dos alunos investiga- respeito pelo tempo que cada um tem em dedos?
senvolver a aprendizagem. Considerando que
b) Se prestavam atenção nas explicações?
os pais e responsáveis por esses alunos têm
c) Se participavam das atividades?
compromissos com seus empregos, pouco ou
d) Se cumpram as tarefas?
nenhum tempo lhes restam para dar atenção
e) Como relacionam com a família e com os e orientações a seus filhos. As entrevistas reacolegas?
lizadas com esses pais foram bastante signifif) Como era a relação desses alunos comigo cativos revelando ainda mais a carência afetiva
enquanto educadora?
desses alunos, onde pode ser verificado que
g) O que esperavam de mim enquanto edu- muitas das ações dessas crianças eles descadora e pessoa?
conheciam e não se sentem capazes de avaliar a origem das dificuldades apresentadas, e
h) Qual era a relação que tinham com as profes- nem mesmo como poder ajudar seus filhos.
soras dos anos anteriores no momento das investigações e no momento que eram seus alunos.
Após essa fase das investigações resolPartindo do princípio postura professor-aluno. veu-se fazer pesquisas sobre autores que
pudessem esclarecer as questões que me
Uma questão relevante levantada duran- afligiam, procurando também fontes intereste essa fase da pesquisa foi à concordân- santes de autores através de sites na intercia dos professores de que deve haver uma net que pudessem dar um norte em minhas
maior preocupação com treinamentos, capa- pesquisas, relacionadas às dificuldades de
citações e momentos sistemáticos para tro- aprendizagem e afetividade destes alunos.
cas e construções coletivas para que haja
oportunidade de elaboração dos conceiPartindo dos primeiros esclarecimentos sentiutos básicos para uma educação inclusiva. -se necessidade de relacionar-se mais proximamente dos problemas apresentados por meus
Para isso pensam que há a necessidade alunos. Onde então passei a fazer um trabalho
de buscar um novo paradigma de interação de entrevistas, com os professores dos anos
entre o conhecimento e o aprendizado, onde anteriores, pais ou responsáveis desses alunos.
trabalhar no sentido da formação continuada do professor se torna fundamental, numa
CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE
perspectiva de construção de práticas alterPESQUISA
nativas que rompam com o individualismo
e a rotina. Sobre os problemas de aprendiA pesquisa foi realizada em uma escola da
zagem investigados, foram constatados que Zona Leste da Capital de São Paulo, no bairro
a aquisição das aprendizagens da leitura e de São Miguel Paulista. A escola funciona no
da escrita estava caminhando. Parecia que Regime de Progressão Continuada – Ciclo I –
os sujeitos investigados possuíam todas as Ensino Fundamental. Funciona em dois turnos,
condições externas para a aprendizagem. sendo o primeiro das 7hs às 12hs e o segundo
turno das 13hs às 18hs. Sua clientela apresenta características heterogêneas quer na aprendizagem como no nível sócio econômico, onde
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a grande maioria dos moradores do bairro é
operária. É grande o desinteresse pela aprendizagem e é alto o índice de evasão com 4%
e média a assiduidade. Na reunião do Planejamento Anual (2009), definiu-se o Projeto Pedagógico, calendário escolar, atividades programadas extraclasses e as reuniões de HTPCs.
Os alunos estão inseridos no desenvolvimento do projeto que foi elaborado através
de uma sondagem para se tiver um ponto de
partida. A pesquisa esclareceu que a escola
oferece alguns materiais pedagógicos que não
são suficientes e de total necessidade como
também falta estímulo e interesse por parte
de alguns professores para desenvolver trabalho extraclasse com os alunos. A escola
apresenta Projetos de Reforço e Recuperação
Paralela considerando como avaliação um processo interativo, através do qual educandos e
educadores aprendem sobre si mesmos, refletindo sobre os erros transformando-os em
uma situação de aprendizagem, onde em alguns momentos a escola enquanto instituição
tem características tradicionais com tendências progressivas no trabalho pedagógico.
Os principais problemas apresentados foram
faltas de funcionários, burocracia, individualismo, pouco tempo para dedicação ao pedagógico, autoestima baixa, omissão da família,
indisciplina, agressividade, problemas emocionais, dificuldade em trabalhar alunos portadores de deficiências. Usando como fonte de
análise diagnóstica a escola reflete sobre essa
realidade e desenvolve atividades extraclasses
em forma de lazer e algumas vezes abrangendo o pedagógico, realidade essa que reflete
sobre a aprendizagem e disciplina levando a
necessidade de desenvolver a recuperação
da alfabetização paralela, diversificada e avaliações diagnósticas contínua, institucional e
outras; permitindo um acompanhamento sistemático e contínuo no processo de aprendizagem, onde muitas vezes não há estímulo e
interesse do docente por não compreender
a Progressão Continuada, sendo responsabilizado pedagogicamente sobre as dificul-

dades de aprendizagem e disciplina de seus
alunos que por sua vez também cobre dos
professores interesse por suas dificuldades.
Tornando-se assim um ciclo de dificuldades
muitas vezes não resolvidas entre parte administrativa, docente, aluno e funcionários que
muitas vezes não estando totalmente esclarecido do real papel do educador, fazem críticas
não procurando atender as necessidades do
momento através do trabalho coletivo. Pude observar que o trabalho coletivo realizado na escola pesquisada não é exatamente explorado
como deveria ser de acordo com as necessidades apresentadas pelos alunos. E em consequência dessa falta de coletivismo, o trabalho
deixa de ter qualidade em alguns aspectos.
Mas também foi percebido que a dificuldade do grupo trabalhar em coletivo e dentro
do real papel dos “Temas Transversais” seja
a falta de orientação e apoio da direção que
se mostra muito preocupada e faz cobranças, mas quando se depara com profissionais que procuram realizar literalmente um
bom trabalho, o caracteriza de indisciplina.

REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E
AFETIVIDADE
Os estudos realizados pela Secretaria da
Educação a Distância (ROMEIRO, 2002) reforçam a importância que para que haja harmonização do trabalho político pedagógico
da escola se faz necessária a participação de
diferentes sujeitos: alunos, professores, pais
dirigentes e educadores interessados, a partir daí o debate aberto auxiliarão na definição
do cenário da aula, onde alunos deverão estar
reais e ativamente envolvidos na elaboração
das normas e pautas necessárias para realizar o trabalho pedagógico, onde os sujeitos
integrantes da escola deixem claro para os
alunos que existem condutas que são obrigatórias, até por que preservem a integridade
física, podendo estas condutas ser elaboradas à medida que o grupo ganhe autonomia.
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Assim acredita-se que o educador ganhe
tempo para fazer diagnósticos necessários
sobre o desenvolvimento da aprendizagem
de cada aluno, refletindo sobre realidades
específicas e comportamentais a partir de
dados e informações, emitindo um julgamento que possibilite uma tomada de decisão.

nifestação dos alunos: “A escola que age num
clima de liberdade promove para o professor e
para o aluno, de cada um defender seus direitos e ou expor se ponto de vista desenvolvendo um clima de respeito mútuo, de valorização
da pessoa ao outro” (PILETTI, 1997, p. 158).
A partir dessa concepção entende-se que
quanto o aluno se manifesta em divergência e é
respeitado, ele também considerará necessário
respeitar as demais pessoas e sua liberdade,
tornando-os mais participativos evitando assim
a exclusão social que pode ser ensinada no
âmbito escolar. O aluno quando é estimulado
ser participativo pela escola, estará contribuindo para a formação do cidadão crítico e consciente de suas responsabilidades sociais, não
admitindo ser excluído da vida da sociedade.

É verdade que o mundo mudou como também é verdade que nós mudamos e que, hoje,
nos sentimos em tanto confusos porque perdemos modelos. Durante várias gerações, pais e
professores educaram seus filhos como foram
educados, e o modelo de educação estava à
mão, disponível e próximo para ser utilizado
como tal, nas famílias e nas escolas. Modelos
que não têm mais razão de ser, pois omite e
não desenvolve a dimensão da liberdade, que
tem sido proclamada nos limites do dito popuPara Piletti (1997, p. 160) Na medida em que
lar: “a minha liberdade acaba onde a de meu
a escola diminuir os índices de exclusão escosemelhante começa”, delimitando a liberdade
la estará dando sua contribuição para reduzir
e privacidade, deixando de fora a liberdade
o número de marginalizados e para construir
do outro impossibilitando o trabalho coletivo.
uma sociedade mais justa, mais igualitária.
Devemos educar nossas crianças e jovens na
liberdade, porém de forma responsável e ética,
digo isso, pois a realidade nos mostra que o
bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, são valores relativos a cada momento histórico; não podemos desconsiderar que existem
valores universais a serem preservados para
que o indivíduo seja qual for sua etnia, crença,
religião ou cultura possa alcançar o máximo de
sua dignidade; levando em consideração que a
solidariedade e o respeito ao próximo são dois
valores dos quais não podemos abrir mão.
Nas palavras de Piletti (1997, p. 158) “Só é
possível educar para a liberdade num clima
de liberdade”. A liberdade referida pelo autor
defende um fator que contribui para a transformação social onde o indivíduo educado para
ser livre é aquele que é capaz de analisar criticamente uma decisão adequada e lutar para
mantê-la. Assim concorda-se com o autor quando diz que: “não adianta o professor e a escola declararem-se a favor da liberdade se, ao
mesmo tempo, reprimem toda e qualquer ma-

É interessante sobre esse aspecto descrever
a respeito das considerações de Freire (2002)
que defender que o ato de ensinar exige liberdade e autoridade. Para Freire a liberdade e autoridade são relações tensas, contraditórias e
não mecânicas que devem caminhar juntas assegurando o respeito entre ambas, defendendo
uma posição difícil e correta de um democrata
coerente com seu sonho solidário e igualitário.
Nesse aspecto o educando é respeitado
em sua individualidade, autonomia e desenvolvem um trabalho com excelência, gerando assim motivação para obter mais conhecimentos e aprender continuamente, nos
processos dos quais fazem parte e utilizam
mais o raciocínio e o senso crítico das coisas.
E o educador através de sua autoridade
docente, coerentemente democrática, fundamenta-se na certeza da importância, quer
de si mesma, quer da liberdade dos educandos para a construção de um clima de
real disciplina que não diminui a liberdade.
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O que nas palavras de Nóvoa (1992), se traduz no sentido que, as primeiras reações que
o bom professor e educador despertam no aluno, são a confiança, a admiração e o entusiasmo. Isso facilita enormemente o processo ensino aprendizagem. É importante educar para a
autonomia para que cada um encontre seu próprio ritmo de aprendizagem e ao mesmo tempo
é importante educar para a cooperação, para
aprender em grupo, para intercambiar ideias,
participar de projetos, realizarem pesquisas em
conjunto. Ou seja: “Só podemos educar para a
autonomia, para a liberdade com autonomia e
liberdade. Uma das tarefas é educar o educador
para uma nova relação no processo de ensinar
e aprender mais aberta, participativa, respeitosa, do ritmo de cada aluno, das habilidades específicas de cada um” (NÓVOA, 1992, p. 92).

DISTÚRBIOS DA LEITURA E ESCRITA
Psicológicas: desajustes emocionais provocadas pela dificuldade que a criança tem de
aprender o que gera ansiedade, insegurança
e autoconceito negativo. Pedagógicos: métodos inadequados de ensino; falta de maturidade da criança; relacionamento professor-aluno com deficiências; não domínio do
conteúdo pelo professor e superlotação das
classes. Socioculturais: falta de estimulação,
desnutrição, privação cultural do meio, marginalização das crianças com dificuldades
de aprendizagem pelo sistema de ensino.
Dislexia: um tipo de distúrbio que provoca uma dificuldade específica na aprendizagem da identificação dos símbolos gráficos, como (p-q) ou som (j-g).
Disgrafia: não possuem senso de direção,
sua letra é ruim e seu tônus (força muscular)
é irregular, ora muito fraco, ora muito forte.
Disortografia: caracteriza-se pela dificuldade de orientação no tempo e no espaço, a
criança apresenta falha de coordenação motora e como resultado aglutina palavras ou
comete omissões durante o processo de alfa-

betização, invertendo sílabas (per-pre) ou algarismos (32-23) ou troca de letras (f/v/p/b).
Disfonia: a criança
quentemente, fala e

fica rouca frelê muito alto.

DISTÚRBIOS DA ARTICULAÇÃO
Dislalia: qualquer troca fonética na fala ou omissão. Como: barata/balata, bola/póla, faca/vaca,
tapete/dapete, som de ca (casa/tasa), e outros.
Sigmatismo:
Ceceio anterior: é a língua entre os dentes (para fora) podendo causar problemas na arcada dentária. Aparece quando a criança produz o som do “S”.
Ceceio lateral: quando o escape do ar é lateral.
Gagueira: alteração na influência da
fala. Podendo de caracterizar por: repetições (ba...ba...ba...bala), excitações (ba/m
m/nheiro), bloqueios (não consegue iniciar a emissão ou uma frase ou palavra).
Na maioria das vezes esses fatores são
consequências emocionais. Martins (2001)
afirma que, dos distúrbios apresentados, a
dislexia é o distúrbio de maior incidência. A
dispedagogia, isto é, o desconhecimento por
parte dos professores, pais e gestores educacionais, de como identificar e trabalhar as
dificuldades de aprendizagem dos alunos.
As dificuldades de aprendizagem e a delinquência são tipos de problemas que caminham
juntos, portanto exigem uma intervenção por
parte dos agentes e autoridades educacionais.
Enquanto isso sobra a difícil tarefa de domesticação de atitudes por parte dos abnegados
professores, em particular os da rede pública
de ensino. A partir de estudos feitos para a realização deste trabalho, constatamos a necessidade de investigar as causas de problemas
de aprendizagem de maneira mais ampla que
abranja os aspectos relacionados à incidência
do distúrbio da escrita e linguagem adicionadas à problemática social escolar; podendo facilitar com essa postura fazer encaminhamento
a um especialista os alunos com distúrbios de
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aprendizagem, que ao tratar da deficiência, terá
condições de orientar o educador em como
lidar com esses alunos em salas normais.
As autoras José e Coelho (2001) apontam
vários fatores que podem desencadear um
problema de aprendizagem ou distúrbio de
aprendizagem. Reafirmando as colocações
apresentadas por Vicente Martins. Destacando também que o professor é um exemplo
que influencia o comportamento dos alunos,
onde certas qualidades do professor dentro da escola como: paciência, dedicação,
carinho e amizade, vontade de ajudar e atitude democrática ajudam na aprendizagem.
Freire (2002, p.103), descreve esta questão
considerando que: O clima de respeito, que
nasce de relações justas, sérias, humildes,
generosas, em que a autoridade docente e
as liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o caráter formador do espaço
pedagógico. Cabe então ao educador refletir
sobre a expressão de Freire (2002, p. 52-67)
“Ensinar não é só transmitir conhecimento”.
“Ensinar exige respeito à autonomia do ser,
bom senso, saber escutar, disponibilidade
para o diálogo, querendo bem os educandos”.
Nesse sentido Nóvoa (1992), defende que
o educador deve entender a escola como um
ambiente educativo, onde trabalhar e formar
não são atividades que significam a mesma
coisa. Cabe então ao professor, exercer a função de mediador modificando a rotina de sua
sala, colocando os alunos em disposição de
trabalho coletivo, envolvendo uma ação-reflexão: tornando assim a aula mais interessante
levantando a autoestima do aluno. E o que
não for de competência do educador, podendo ter acesso para fazer encaminhamentos a
um profissional qualificado, podendo junto trabalhar esse aluno com problemas de aprendizagem, “A cooperação é um método, sendo
ela a possibilidade de chegar à verdade, representada no mais alto nível de socialização”.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
RELATADAS PELOS PROFESSORES,
PAIS E ALUNOS
Professores:
Os professores envolvidos em minha pesquisa admitiam as dificuldades dos seus alunos
na aprendizagem, mas não admitiam que estas dificuldades pudessem estar relacionadas
com o ensino direto de conceitos, tornando-se
assim um ensino infrutífero, nem mesmo que
esta dificuldade pudesse estar relacionada à
situação professor-aluno. As professoras entrevistadas possuem curso superior de pedagogia / magistério, utilizando para sua atualização profissional os horários de HTPCs,
leituras em revistas e jornais como também
palestras ministradas na própria escola. As
tendências pedagógicas utilizadas para o desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos se misturam de acordo com as necessidades e até mesmo com a disponibilidade de
materiais e/ou recursos pedagógicos tornando-as insatisfeitas em alguns momentos não
como profissionais, mas com o sistema que
acaba muitas vezes por inibir suas tentativas.
Consideram que os HTPCs enriquecem seu
trabalho pedagógico mas sentem quando o
trabalho da Coordenadoria Pedagógica não é
satisfatório, impossibilitando um coletivo efetivo. Visando as experiências anteriores dessas
educadoras, atribuem as dificuldades de aprendizagem de seus alunos aos fatores orgânicos,
psicológicos como também pedagógicos, onde
consideram fundamental uma base efetiva bem
formada dando ao aluno maiores condições de
aprender. As professoras em questão relatam
que os alunos que apresentam dificuldades
de aprendizagem estão relacionados com a
família, devido à falta de estímulo, afetividade
do meio social, como também a indisponibilidade de uma efetiva relação professor-aluno, devido a superlotação das salas de aula.
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Assim acreditam que a escola possa com
um maior empenho enquadrar através de um
trabalho pedagógico efetivo esses alunos, tornando-os percebedores de suas capacidades
e cidadania. Esperam uma atitude da escola,
pois não se sentem totalmente qualificadas e
seguras para detectar a que tipo de problema
de aprendizagem seu aluno se encaixa, apesar
de suposições de acordo com suas experiências, mas sabem que muito pouco pode fazer.

ALUNOS:

Os alunos em questão enxergam as famílias
desestruturadas, com pais separados, conflitos
familiares e situações financeiras precárias.
São crianças que nasceram em outros estados
e seus pais veio para São Paulo tentar a sorte, acabando se separando devido a situações
socioeconômica e cultural. As crianças moram
com suas mães que fazem o papel de “pãe”
As professoras relatam que os alunos em como eles mesmos dizem, isto é, pai e mãe.
questão, não respeitam as regras de jogo, independente de estarem ganhando ou perdenA vida dessas crianças conforme elas mesdo. São agressivos com os alunos, são inse- mas relatam não é muito fácil. Segundo eles
guros, desorganizados e despreocupados com veem da família grande com vários irmãos,
a aparência de seus materiais como também onde os mais velhos se encontram desempredesinteressados na aprendizagem. Entendem gados. A diversão desses alunos quando não
então que através do coletivo (instituição, eduestão pelas ruas empinando pipas ou mescadores, família e órgãos educacionais), possa
encontrar uma saída para essa situação, sen- mos sem fazer nada é assistir os desenhos
do possível uma educação afetiva e efetiva. de luta na televisão. Costumam ir à escola a
pé, pois moram em seus arredores. Afirmam
que a escola é boa e que gostam de ir para
RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS:
ela, mas sentem dificuldades em aprender e
acabam indo todos os dias só para brincar.
As mães demonstram muito interesse, se
prontificando em ajudar no que fosse necessáPercebem que suas atitudes em relação |à
rio e atribuem a dificuldade de aprendizagem
de seus filhos ao desinteresse das professoras, escola e a aprendizagem se modificam quanjá que não tem tempo e não sabem auxiliar seu do encontram professoras mais amigas que
filho em casa. Relatam que é pouco o tempo não mantém uma distância deles, rejeitandoque dispõe para seus filhos no aspecto esco- -os. Em sua maioria, os alunos só têm contato
lar e percebem que as dificuldades apresenta- com o material de leitura fornecido pela escola
das na escola são as mesmas apresentadas e pelas professoras que por sua vez em forem casa e na igreja que frequentam. Acredi- ma de castigo pelo comportamento que eles
tam que tais dificuldades partiram de carência apresentam não os levam para a sala de aula.
afetiva, devida não disporem de tempo para Adoram quando as professoras fazem atividaa família, serem separadas de seus maridos, des diversificadas e extraclasses e percebem
tendo que trabalhar muito para manter as des- que acabam aprendendo muito sem ter que
pesas da casa, onde as crianças passam a fazer lição, apresentando assim uma afinidamaior parte do tempo sozinho ou na escola.
de e desenvoltura pelas aulas práticas, debaAssim veem seus filhos revoltados, tomando tes e quando tem abertura para expor seus
atitudes até agressivas e por sua vez as profes- conhecimentos sem serem tabulados sobre
soras não têm paciência com eles. Acreditando o que desconhecem do conteúdo escolar.
então que se pelo menos na escola eles tivesAcham que os professores que dão abersem um pouco mais de atenção e carinho teriam
maiores condições de aprendizagem. As mães tura para o diálogo mesmo mantendo a disentrevistadas percebem que se estivessem ciplina são melhores do que os que manmais integradas com a escola seus filhos se têm distância dos alunos para poder manter
apresentassem mais seguros para desenvolver a disciplina não deixando haver liberdade
suas atividades mas que devido as condições em sala de aula. Gostariam que a escosocioeconômicas não podem dispor desse la fosse um espaço onde fossem respeitacontato, nem mesmo nas reuniões escolares. dos por todos e não somente por alguns.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se importante sermos professores educadores com um amadurecimento intelectual,
emocional e comunicacional que facilite todo o processo de organização da aprendizagem. Pessoas abertas, humanas, que valorizem mais o que buscam que o resultado pronto, o estímulo
que a repressão, o apoio que a crítica, capazes de estabelecer formas democráticas de pesquisa e de comunicação. A compreensão da busca sobre a superação do caráter desumano assumido pelo trabalho na modernidade, gerado pela divisão do trabalho e exploração capitalista
do homem criativo, reflexivo e afetivo, tornando esse, como necessidade do homem; procurando
desta forma, superar a noção de trabalho como atividade meramente mecânica, abstrata e indiferente ou alienada, para buscar outra na qual o homem seja o sujeito do processo produtivo de
uma sociedade humanista.
Assim tornando-se necessário concentrar esforços no sentido de fazer emergir o ser aprendente, vinculando sentimentos, autoestima e as diversidades culturais, ressignificando o papel
do professor, levando o aluno ao “poder fazer”. No âmbito pessoal, podemos dizer que a política
de formação de professores deve ser um estímulo à auto criação, ou seja, ao exercício da auto
descrição, da interpretação de si mesmo enquanto pessoa e profissional, onde suas relações
com a sociedade e com o conhecimento por ela produzido devam expressar o desejo por solidariedade, o que implica no conhecimento das relações com a natureza e com os seres humanos, o que nos leva a considerar que o exercício da solidariedade é o diálogo, as conversações,
devendo assim ser a base de uma comunidade.
Comunidade essa que começa dentro da escola com nossos alunos e para conhecê-los
melhor a consulta aos pais se torna fundamental podendo fornecer dois tipos de informação,
primeiro, seu histórico de vida, segundo, informações sobre sua vida atual, mudanças de comportamento, amizades que têm seus professores e como são essas relações. Quanto mais clareza o professor tiver dos possíveis fatores causadores das dificuldades de aprendizagem mais
possibilidades eles terão de ajustar sua ajuda à criança. Conhecendo as origens do problema,
o educador terá melhores condições de enxergar as situações com objetividade e então agir de
forma mais adequada. Finalmente, vale lembrar que, embora o componente emocional possa
não ter provocado o problema que a criança apresenta, ele contribui para o agravamento das
dificuldades. Portanto, o tipo de relacionamento estabelecido entre professores e alunos e entre
os alunos da classe poderá criar boas condições para o aprendizado, da mesma forma que,
também, poderá dificultá-lo.
Deixando evidente então que a autoestima da criança é um fator determinante do âmbito escolar. É a orientação afetiva (positiva ou negativa) que é dirigida às crianças e aos seus efeitos (o
que os pais e educadores pensam a seu respeito influi decisivamente na opinião de si próprios
e consequentemente seu comportamento). Não há uma ação eficaz sem que haja uma reflexão
sobre os resultados obtidos na sala de aula; tornando o processo de aprendizagem relacionada
a uma consciência da responsabilidade do professor e essa aprendizagem não se restringe somente aos conceitos, mas buscando uma formação de conteúdos atitudinais e procedimentais
dos alunos procurando o progresso das crianças como alunos e como membros de uma sociedade.
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O ato de refletir requer estudo: “o educador estuda os outros, a si mesmo, a sua prática, a
realidade” (FREIRE, 1996, p. 54). Se o professor não estuda, não avalia a sua atuação, não reflete sobre o seu dia-a-dia, ele perde a chance de recriar as teorias e transformar a sua prática
adequando-as a seus alunos e sua realidade social: “O álibi, em tais momentos, é dizer-nos
impregnado do modelo autoritário de educação ao qual fomos submetidos. A possível mudança
de postura não é fácil, é antes de tudo trabalhosa e gradativa”. (FREIRE, 1996, p. 55). A postura
do professor pesquisador é indispensável para que possa avaliar e reformular suas práticas.
“Por isso é que na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. (FREIRE, 2002, p. 43). Assim acredita-se que o pensar crítico na
prática de hoje ou de ontem é que pode melhorar a próxima prática. Os professores poderiam
observar melhor e mais profundamente seus alunos e realizar suas intervenções com coerência
se estivessem se atualizando e refletindo sobre o seu dia-a-dia.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO
DESENVOLVIMENTO DO AUTISTA

RESUMO: O trabalho aborda e ressalta a influência da educação lúdica no estímulo ao desenvolvimento dos alunos autistas, especialmente na Educação Infantil. Quando se utiliza jogos,
brincadeiras, regras e brinquedos como recurso didático, contribui-se significativamente com
a aprendizagem das crianças, incluindo as diversidades dos alunos, além de proporcionar a
socialização e desenvolvimento infantil dos estudantes autistas. Sendo assim, a elaboração
deste artigo objetivou identificar a importância do brincar na aprendizagem e desenvolvimento infantil. Por meio da realização da pesquisa bibliográfica, identificou-se o autismo como
um transtorno global do desenvolvimento, situação que compromete e interfere na capacidade de comunicação, imaginação e socialização das crianças. Apesar de ser uma área em
desenvolvimento, com relação às pesquisas, não há possibilidades de reversão do autismo,
mas existem tratamentos e terapias realizadas com a finalidade de minimizar as dificuldades
dos sujeitos, intencionando um desenvolvimento das habilidades humanas, alcançada quando
existe um trabalho lúdico de aprendizagem já na infância, direcionando as crianças ao aprimoramento da espontaneidade e percepção de suas habilidades.

Palavras-chave: Autismo; Aprendizagem; Ludicidade.
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INTRODUÇÃO

A

s atuais discussões na área da educação estão direcionadas à preocupação com a
inclusão de alunos, respeitando as diversidades e limitações. As instituições de ensino
buscam a inclusão das crianças com deficiências, síndromes e dificuldades, mas ainda
existem muitas barreiras para atender as particularidades dos alunos, como ocorre com crianças
autistas (MELO, 2015).
A necessidade deste trabalho surgiu com as discussões que relacionam a aprendizagem da
criança autista e as práticas lúdicas, pois a ludicidade representa um meio facilitador para o
desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor dos alunos, contribuindo com a aprendizagem
das crianças autistas.
Deste modo, a importância deste trabalho justifica-se pelos apontamentos realizados acerca
da necessidade de uma educação adequada às crianças, considerando a ludicidade como um
processo metodológico fundamental na aprendizagem, a fim de contribuir com o desenvolvimento dos autistas. Por meio do trabalho com o lúdico, o professor ensina de maneira prazerosa os
aspectos mentais, físicos, sociais e emocionais dos sujeitos.
Este artigo tem como principal objetivo identificar a importância do brincar na aprendizagem
e desenvolvimento infantil. Como objetivos específicos, destacam-se: estudar a possibilidade de
aquisição e aprimoramento das capacidades mentais e corporais, independente da existência
de deficiências na vida da criança; identificar a necessidade de inserção dos jogos e brincadeiras como recursos metodológicos; analisar como a ludicidade estimula a imaginação, a autoestima, a cooperação com os colegas, além de permitir a interação e socialização; estabelecer as
possibilidades de regras dos jogos que proporcionam o respeito às diversidades nas relações
sociais com os demais sujeitos.
O questionamento que direcionou a pesquisa foi: “Como o ensino lúdico reflete na aprendizagem de alunos autistas?”
Para tanto, a metodologia utilizada para a realização do trabalho foi à pesquisa bibliográfica,
buscando em livros impressos, artigos e revistas publicadas em domínios públicos confiáveis, os
estudos realizados que contemplassem os objetivos acerca da temática escolhida.
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O AUTISMO
O reconhecimento e caracterização do autismo surgiu apenas no início do século XX,
a partir dos estudos do psiquiatra Paul Eugen
Bleuler, utilizado para referenciar os casos de
esquizofrenia que caracterizavam uma postura mais retraída dos sujeitos (ROCHA, 2015).
A atual caracterização do autismo registrou-se pela primeira vez em 1943, com a atuação do médico Leo Kanner, após
a conclusão de seus estudos
com crianças que receberam
a classificação de lesadas,
devido à apresentação de
características incomuns no
modo de agir socialmente e
relacionar-se com pessoas em
diferentes ambientes, mesmo em
casa e na escola (GAUDERER, 2013).

Portanto, o autismo é mais comum de aparecer nos primeiros anos de vida, sendo mais comum entre meninos, mas não determina uma
predisposição mais comum encontrada, ou
seja, pode acontecer com qualquer indivíduo.
Segundo Fonseca (2009), a caracterização
mais comum dos autistas pode ser considerada como indivíduos com atraso linguístico ou
com a fala prejudicada, situação que implica
em um diálogo escasso ou inexistente. A repetição também é comum, assim como
a reprodução monossilábica.
O autismo pode apresentar
algumas características comuns, como dificuldade no
relacionamento e socialização,
bem como expressividade e comunicação comprometidas. Na
qualificação da comunicação, existe
uma dificuldade significativa na verbalização e não-verbalização, com a criança gesticulando pouco e a linguagem corporal ocorrendo
situações de repetição frequente das mesmas palavras e frases (GAUDERER, 2010).

A partir da iniciação de Leo Kanner, os estudos voltados às deficiências e necessidades especiais adquiriram mais espaço,
objetivando encontrar informações apropriadas para justificar e auxiliar as pessoas com
Alguns autistas podem fazer comentários
os diferentes distúrbios que afetam o desenvolvimento humano (FONSECA, 2009). descontextualizados com frequência, além de
promoverem discursos acerca de suas áreNo caso do autismo, apesar do número ele- as de interesse, sem a preocupação com a
vado de trabalhos e pesquisas realizados na atenção de terceiros, levando estes sujeitos a
área, não há nada que comprove as causas desenvolverem conversas sobre apenas um
do distúrbio de maneira científica, remetendo determinado assunto. Deste modo, faz-se nea muitas dúvidas. Deste modo, faz-se neces- cessária uma intervenção cautelosa nos mosário entender os sintomas que caracterizam mentos de comentários inoportunos destes
uma criança autista, como a identificação de indivíduos, emitindo indicações de quando
que o distúrbio ocorre com maior frequên- podem falar algo, considerando como uma
cia entre os meninos, em relação às meni- situação de aprendizagem (ROCHA,2015).
nas (ROCHA, 2015). De acordo com Melo:
Outra característica significativa aponta um
O autismo é incapacitante e aparece tipica- possível discurso sem entonação nos sumente nos três primeiros anos de vida. Acome- jeitos autistas. Além disso, costumam aprete cerca de 20 entre cada 10 mil nascidos e é sentar déficit de linguagem e vocabulário,
quatro vezes mais comum no sexo masculino especialmente nos primeiros anos de vida,
do que no feminino. É encontrado em todo o o que compromete a capacidade comumundo e em famílias de qualquer configura- nicativa dos sujeitos, levando-os ao isolação racial, étnica e social (MELO, 2015, p.36). mento social e imaginativo (CUNHA, 2009).
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O comportamento social de um aluno autista
pode demonstrar dificuldades de interação, determinando situações de expressão emotiva intensa, como teimosias e birras sem justificação,
dificuldade de externar emoções, desinteresse
por momentos de lazer e resistência a influência de outras pessoas na tomada de decisões, além da baixa autoestima (BOSA, 2012).

ocorrem retrocessos e avanços espontâneos,
cabendo ajuda terapêutica às crianças, além de
apoio da família e da escola (CUNHA, 2009).

A principal definição do autismo caracteriza-o como um transtorno invasivo do conhecimento, afetando a evolução do sujeito, manifestando-se antes dos três anos de idade,
comprometendo os aspectos humanos funOs autistas ainda podem apresentar dificulda- damentais da comunicação, socialização e
des para distinção entre a realidade e a ficção, imaginação, o que proporciona uma identificadevido à interação pessoal com sua capacida- ção comum aos autistas (MARQUES, 2011).
de imaginativa. Apesar desta característica relevante, estes sujeitos desenvolvem a imaginação
Para Bosa (2012), o autismo não se inicia
sozinha, pois se trata de sujeitos isolados social- em um grau leve, aumentando até atingir uma
mente, concretizando uma memória fotográfica, severidade, como no caso de retardamento
ou seja, eles conseguem lembrar de pequenos mental. Muitas situações associam o autista ao
detalhes de uma situação, como cenas, figuras, sujeito com problemas mentais, que considera
cores, entre outros aspectos (SOARES, 2017). as gravidades do retardo, mas esta realidade
não está associada à caracterização do auEm relação aos aspectos de socialização, tismo, pois não há interferência estrutural na
o autista apresenta diagnósticos falsos, pois composição cerebral, evidenciando-se as neem alguns casos, existe a manifestação de cessidades de ordem cognitiva e psicológica.
afeto da criança, mas caracterizam apenas
uma repetição de gesto, sem um envolvimenAs crianças autistas com retardo mental reto emocional. Na imaginação, as crianças presentam apenas um terço, identificadas pecom autismo apresentam dificuldades para las crises de convulsão, manifestadas entre os
aceitação de mudanças, considerando a re- onze e quatorze anos de idades, além da hipetição intensa nas brincadeiras, como ana- peratividade ou inércia, simbolizando um deselisar por muito tempo as características de quilíbrio emocional intenso. Casos de irritabilium brinquedo, por exemplo (BOSA, 2012). dade também são comuns, ocorrendo devido à
dificuldade de expressar sentimentos e seguir
Outro fator importante é a fixação por obje- rotinas sociais, o que pode desencadear fotos e cenários específicos do autista, levan- bias e medos (NEGRINE E MACHADO, 2014).
do a criança a fechar-se em um mundo próprio, afetando as rotinas e desenvolvimento
Atualmente, o autismo está associado a difedo sujeito, direcionando ao déficit cognitivo, rentes tipos de síndromes, variando quanto aos
bloqueando as expressões de emoções e sintomas, o que explica a determinação de que
sentimentos da criança, além da baixa auto- o autismo trata-se de um espectro de transtorestima, surtos, ausência de empatia e dificul- no. Alguns casos são caracterizados apenas
dade de organização (GAUDERER, 2010). como autismo, mas outras situações englobam
diferentes distúrbios na formação do sujeito.
Devido à dificuldade em identificar as causas Além disso, existem síndromes que identificam
e da variação das características do autismo, o autismo de maneira genética, diagnosticando
este distúrbio não tem cura, mas o tratamento a criança de acordo com suas características
aborda a importância da flexibilidade para es- mais similares ao espectro (MARQUES, 2011).
colha de métodos que proporcionem redução
aos problemas da criança. Durante o processo,
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Neste contexto, a educação realizada a
O LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO DO
partir da ludicidade, com jogos e brincaAUTISTA

deiras, não se resume apenas a uma diAs ações relacionadas à brincadeira, per- versão, mas representa um meio de entencente especialmente à fase da infância, riquecer efetivamente o desenvolvimento
representam significados fundamentais ao de- das capacidades humanas (MELO, 2015).
senvolvimento e aprendizagem dos indivíduos,
Os jogos e o brincar proporcionam a assiespecialmente na fase da infância, momento
de aprimoramento rápido das capacidades milação das tarefas de maneira significativa,
humanas nos aspectos físicos e mentais. Du- transformando a realidade a um processo
rante a frequência na Educação Infantil, a imaginativo, presente no contexto da criancriança recebe estímulos para ampliar as ha- ça. Deste modo, os métodos educacionais
bilidades, cabendo ao brincar uma represen- precisam ser oferecidos aos alunos a fim
tação significativa da integração entre a ludi- de que a realidade intelectual aprimore por
cidade e a aprendizagem, quando existe uma meio das regras, da compreensão e do trarelação apropriada entre as atividades executa- balho em conjunto (KISHIMOTO, 2008).
das e os objetivos do ensino (CUNHA, 2009).
As brincadeiras são consideradas essenAssim como todo cidadão, as criança tem di- ciais para as crianças nas atuais instituições
reitos representados na Constituição Federal e de ensino, que priorizam a aprendizagem de
na Declaração Universal dos Direitos da Crian- maneira lúdica e dinâmica, principalmente
ça e no Estatuto da Criança e do Adolescente, com as crianças. As escolas ampliam seus
documentos que mencionam a relevância do espaços físicos para receber e atender as
brincar na fase da infância, mencionando os necessidades das crianças e os professores
sujeitos com deficiência, transtorno e demais procuram acolher os sujeitos de modo a prolimitações neste processo, além de garantir porcionar uma segurança e familiaridade na
a educação gratuita e ensino voltado ao tra- escola, a fim de que ele sinta-se confortável
tamento das deficiências sempre que houver e confiante para aprender, sempre baseados
necessidade (NEGRINE; MACHADO, 2014). em planejamentos que norteiam as atividades
realizadas em sala de aula (SANTOS, 2008).
Nas afirmações de Rizzo (2009), a educação é indispensável a todo cidadão brasileiQuando o sujeito está em fase de desenro, porém durante o período da infância do
volvimento, ocorrem alguns estágios de evoindivíduo, a aprendizagem representa um palução que refletem em mudanças no contexpel fundamental, pois compreende a consto afetivo, social, cognitivo e motor. Nesse
trução da identidade da criança, formando e
desenvolvendo as ações comportamentais momento, nada melhor do que um trabalho
e as características individuais, independen- lúdico para facilitar o entendimento e a inte das limitações, deficiências ou distúrbios. teração das crianças (TAZINAZZO, 2012).
Para Rappaport (2016), os alunos com deficiências percebem, aprendem, adaptam e
pensam tal como os demais sujeitos, diferenciando-se apenas na rapidez e/ou eficiência
do processo, ou seja, enquanto um aluno sem
deficiência aprende em um ritmo mais acelerado, os alunos com distúrbios e deficiências
demoram um tempo a mais para que a assimilação esteja completa significativamente.

A ludicidade caracteriza-se como um
termo criado a partir da palavra latina ludus, que significa jogo. A palavra ludicidade não existe nos dicionários de Língua Portuguesa, desde as configurações
formais até as informais (SANTANA, 2011).
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Para Gomes (2014) a ludicidade trata-se
de união entre as palavras “jogos” e “idade”,
a fim de determinar a idade da brincadeira e
dos jogos. Esta concepção é fundamental
para a saúde física, emocional e intelectual
do indivíduo, possibilitando ainda o desenvolvimento das diferentes capacidades humanas,
como a linguagem, o raciocínio, a socialização, a criatividade, a autoestima, entre outros.
A ludicidade corresponde à caracterização de uma atividade que proporciona a
aprendizagem intrínseca, permitindo a criação de espaços motivacionais, a fim de canalizar energias, mobilizar sistemas mentais
e ativar as funções psicológicas, além de
estimular o pensamento (SANTANA, 2011).
Portanto, a escolha por atividades lúdicas
durante a aprendizagem escolar relaciona-se ao aspecto de que uma atividade lúdica
não se restringe apenas aos jogos ou brincadeiras, mas envolvem atividades prazerosas, realizadas em qualquer situação do
cotidiano, permitindo, inclusive, uma integração entre os sujeitos, proporcionando
a inclusão de alunos (TAZINAZZO, 2012).
Durante a realização de uma atividade lúdica, o importante não é o resultado em
sim, mas a ação da criança naquele determinado momento vivido, pois se trata do desenvolvimento da imaginação, assim como
na percepção, autoconhecimento, respeito
ao outro e expressividade (GOMES, 2014).
De acordo com Santana (2011), alguns estudos apontam que, por meio de atividades lúdicas, há um aumento nas possibilidades de
aprendizagem do universo infantil. A partir dos
jogos e das brincadeiras as crianças tendem
a explorar todas as suas possibilidades, proporcionando prazer e satisfação às realidades
cotidianas. Além disso, o divertimento, o prazer e a satisfação são ferramentas norteadoras no processo de desenvolvimento das capacidades infantis, estendendo a vida adulta.
Quando as atividades voltadas ao desenvol-

vimento do estudante envolvem a adoção de
jogos do exercício simbólicos, ocorre o desenvolvimento da imaginação e da fantasia, pois
o ato de brincar propicia afetividade, criatividade e inteligência aos sujeitos (GOMES, 2014).
As crianças que chegam à escola com características de autismo apresentam bloqueios
na interação com as pessoas, além da dificuldade de comunicação. Portanto, as oportunidades que os autistas encontram em um
ambiente de aprendizagem lúdico pode proporcionar um desenvolvimento potencial dos
aspectos motores, cognitivos, afetivos, sociais,
emocionais e educacionais, desde que ocorra
um trabalho estruturado e planejado, respeitando os limites da criança (RAPPAPORT, 2016).
Para Santos (2009, p.49): “A ludicidade ajuda aos alunos autistas a interagirem
com o mundo ao seu redor, com seus amigos e familiares, tornando-os participativos
no desenvolvimento suas potencialidades”.
A aprendizagem infantil depende da realização de atividades lúdicas, pois o ensino
baseado em métodos mecanizados não estimula o desenvolvimento da criança. Sendo
assim, a ludicidade em sala de aula caracteriza uma diferenciação na aprendizagem
infantil, além de incluir alunos com necessidades educacionais especiais, proporcionando diferentes linguagens para a descoberta de novos caminhos (CUNHA, 2009).
Diante desta realidade, o professor assume
o papel de mediador das atividades lúdicas,
selecionando as brincadeiras com propósito
pedagógico, adequando as tarefas às crianças
autistas, de modo que ocorra o desenvolvimento gradativo da cognição e comportamento, permitindo a construção das capacidades
humanas, além de formação da identidade e
conquista de autonomia das crianças, com ou
sem deficiências ou distúrbios (BOSA, 2012).
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Santos (2009, p.53): afirma que: “Os métodos e técnicas desenvolvidas pelo professor para aprendizagem do autista deve considerar adaptações, diante do mundo próprio
que ele constrói e de suas dúvidas”. Portanto,
as particularidades do autista exigem a utilização de recursos e materiais apropriados,
considerando a mediação do professor para
potencializar as habilidades das crianças, permitindo reconhecer as limitações de cada sujeito, além de desconstruir a deficiência e valorizar as principais características da criança.

A mediação pedagógica deve se constituir,
portanto, para afetar o processo de desenvolvimento dos alunos, e deve ter como objetivo
fundamental possibilitar o deslocamento do
pensamento aderido a níveis sensíveis, empíricos, concretos, particularizados da realidade, para níveis cada vez mais generalizados,
abstratos, de abrangência cada vez maior, inseridos em sistemas de complexidade crescente; Transformaria, assim, gradualmente, as
possibilidades de compreensão e de representação da realidade (ROCHA, 2015, p.44).

Nas situações de aprendizagem, os autistas
precisam ser ensinados de maneira diferente dos
demais alunos, devido à ausência de potencialidade nas relações sociais e na comunicação
verbal. Sendo assim, as informações devem ser
apresentadas de maneira visual a fim de que os
indivíduos alcancem a compreensão dos fatos
e os professores precisam atribuir uma atenção
às estratégias e práticas pedagógicas utilizadas em sala de aula, de modo que não ocorra
a exclusão destes alunos (FONSECA, 2009).

Esta mediação pedagógica realizada pelo
professor caracteriza a brincadeira como
um instrumento de mediação natural para as
crianças autistas, direcionando a uma melhor compreensão da aprendizagem, além
de permitir a identificação das diferentes especificidades da síndrome. Logo, as atividades lúdicas incentivam a inclusão do autista
ao permitirem as manifestações afetivas, por
meio da compreensão e paciência, alcançadas quando existe a adaptação das atividades
às necessidades educacionais das crianças.

De acordo com Rocha (2015), as atividades
lúdicas permitem ao autista a aquisição do conhecimento por meio de descobertas, experiências e interesse. O professor deve explorar
cada aspecto do lúdico nas atividades elaboradas, levando os alunos ao desenvolvimento dos sentidos das crianças. As atividades
lúdicas, elaboradas com propósito pedagógico são fundamentais no processo educativo.

Apesar da dificuldade da criança autista em
comunicar-se e socializar-se, por intermédio
das atividades lúdicas é possível estabelecer
ferramentas para a evolução e produção dos
sujeitos. O professor pode auxiliar a criança
com autismo a desenvolver-se quando propõe
a participação em tarefas lúdicas, com ambientes propícios ao prazer na aprendizagem, permitindo a comunicação e interação da criança
Os brinquedos de encaixe e os materiais com os colegas (NEGRINE; MACHADO, 2014).
geométricos, por exemplo, permitem a articulação de ordem, tamanho, espessura, cor,
Nas concepções de Kishimoto (2008),
peso, entre outros aspectos, direcionando a os jogos e brincadeiras contemplam divercriança ao manuseio de peças com a fina- sas e múltiplas formas de representação da
lidade de estimular a cognição, proporcio- inteligência da criança, contribuindo com
nando a aprendizagem gradativa às crian- a aprendizagem e desenvolvimento infanças, que aprende a obedecer as situações til. No caso das situações lúdicas que intene regras, além de compartilhar com os cole- cionam a criação, a utilização de jogos diregas suas conquistas e dificuldades (CUNHA, ciona ao transporte das teorias do processo
2009). E segundo as afirmações de Rocha: de ensino-aprendizagem à maximização da
construção do conhecimento significativo.
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As práticas educativas que propõe o trabalho com as atividades lúdicas permitem que
a criança aprenda com prazer, facilitando e
incentivando o desenvolvimento das capacidades humanas, conforme afirma Saad:
Não há aprendizado sem atividade intelectual
e sem prazer, e se não existe aprendizagem
sem o lúdico, a motivação através da ludicidade é uma excelente estratégia no auxílio da
aprendizagem de crianças com necessidades
especiais, pois ao brincar a criança apresenta características de um ser completamente livre, motivado por uma necessidade intrínseca
de realização pessoal (SAAD, 2010, p.336).
Quando a criança brinca, apresentando ou
não necessidades educacionais especiais, ela
aprende a criar, imaginar e descobrir o mundo,
levando ao desenvolvimento da autonomia e
autoestima, além de permitir a compreensão
da linguagem, atenção, concentração e estabelecer meio para o crescimento emocional e social.No caso das crianças autistas, a expressão
de sentimentos e emoções pode ser desencadeada com a intensificação do trabalho com
atividades lúdicas, proporcionando
melhorias nas relações e comunicação com os demais, refletindo na melhora do desempenho
escolar (KISHIMOTO, 2008).

Neste caso, o professor permite ao aluno autista o desenvolvimento da capacidade cognitiva, modificando e transformando
o meio para que a criança altere seu comportamento diante da sala de aula, colegas e unidade escolar (FONSECA, 2009).
Para Kishimoto (2008, p.77): “O desenvolvimento do autista depende de um novo olhar para
a educação embasada na dinâmica de ensino
que atenda aos diferentes ritmos de aprendizagem levando ao processo eficaz e significativo”.
O docente enfrenta um grande desafio, considerando a importância de escolher a melhor
maneira para a promoção das diferentes formas de aprendizagem, criando situações que
retirem os autistas do isolamento, proporcionado à reflexão acerca do mundo da criança,
levando a percepção da integração com os
colegas por meio das brincadeiras. Esta tarefa requer insistência, pois o resgate e a inclusão dos autistas dependem de um ambiente
escolar criativo e inovador, cabendo ao papel
ao professor driblar tais
desafios (SAAD, 2010).

Deste modo, o lúdico facilita
o desenvolvimento da aprendizagem, desde que o professor utilize este recurso como
uma ferramenta de mediação
do processo, buscando caminhos que estimulem a inovação da prática didática e das
estratégias de trabalho, adaptando cada situação de aprendizagem às necessidades educacionais especiais dos alunos
(NEGRINE; MACHADO, 2014).
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O DOCENTE NO DESENVOLVIMENTO
DO AUTISTA

Esta ação docente não pode estar restrita
apenas ao desenvolvimento das habilidades
acadêmicas, mas precisa considerar os estilos
de aprendizagem, as relações em grupo, as
habilidades independentes e qualquer situação
que reflita na aquisição do conhecimento e potencialização da aprendizagem (MELO, 2015).

A escola representa um ambiente direcionado ao desenvolvimento emocional dos alunos, pois caracteriza um espaço de socialização interno que pode ser intermediado pela
família e sociedade. Na escola, as crianças
As crianças com autismo apresentam esaprendem a avaliar suas habilidades, potencializando os pontos mais relevantes na per- pecificidades em seu modo de processar as
sonalidade, comportamento e aquisição do informações, cabendo ao professor encontrar
conhecimento (NEGRINE; MACHADO, 2014). as estratégias mais adequadas a cada sujeito, oportunizando diferentes situações de
Segundo Rizzo (2009, p.18): “Dentro da sala aprendizagem aos alunos (FONSECA, 2009).
de aula há situações psíquicas significativas,
nas quais os professores podem atuar beneDesse modo, um trabalho que considere rotificamente, consciente ou inconscientemente, nas escolares pode facilitar o desenvolvimento
agravando condições emocionais problemáti- do autista, assim como ampliar a flexibilidade
cas dos alunos”. Neste contexto, as crianças mental ao meio externo à escola. A princípio, o
autistas não compreendem as relações de professor precisa insistir na busca pelas estraamizade da mesma maneira que seus colegas, tégias de acolhimento, a fim de atender as nepois algumas criam seu próprio mundo e não cessidades dos autistas, proporcionando situatem muitos amigos, enquanto outras crianças ções que não sugiram mudanças constantes no
acreditam que toda a sala de aula é sua amiga. alcance da aprendizagem (PEETERS, 2013).
Deste modo, os autistas agregam às próprias
situações emocionais alguns problemas de
A observação docente é fundamental para
personalidade, direcionando a consequências identificar as necessidades da criança e, neste
negativas nas vivências sociais e familiares. momento, é comum perceber no autista a difiPara Bosa (2012), os alunos autistas, geralmente, apresentam perfis irregulares de habilidades e déficits, dificultando o desenvolvimento de programas específicos de aprendizagem.
Sendo assim, um aluno autista pode ser extremamente habilidoso com relações espaciais e
entender os números, mas ao mesmo tempo,
ser incapaz de organizar e comunicar estes conceitos a terceiros, guardando para si o que sabe,
cabendo ao professor auxiliar estes alunos a
expressarem e socializarem suas capacidades.
O docente com alunos autistas em sala de
aula precisa entender que a aprendizagem
depende da exploração das ações relacionadas ao ensinar, considerando as diferentes
estratégias que completam o desenvolvimento da criança, exigindo avaliações constantes
do professor a fim de atender os aspectos
da capacidade do aluno (PEETERS, 2012).

culdade em permanecer na sala de aula, participar de refeições com os colegas, alimentar-se
sozinho, expressar seus desejos, seguir rituais
com iniciativa, dentre outros. Estas atividades
devem ser seguidas pelo autista desde o início
da participação escolar, de modo que ele esteja acostumado a realizá-las (MELLO, 2015).
Para Negrine e Machado (2014), o desenvolvimento da criança autista começa a partir
destas simples rotinas, levando a criança a esforçar-se para alcançar êxito na realização das
tarefas, caracterizando como uma conquista
importante, pois pode intensificar as relações
da criança em meios exteriores à escola. A
aprendizagem consiste em um contexto amplo, que envolve as pequenas conquistas da
criança, demonstrando interação e avanços
no comportamento. De acordo com Peeters:
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Durante as atividades em sala de aula, a atitude de dirigir-se ao aluno verbalmente é fundamental. As estratégias da comunicação podem
ser utilizadas para o desenvolvimento do trabalho em classe, fazendo as devidas adequações aos objetivos desse espaço e do tema
em questão. Essas crianças podem ou não assimilar determinadas regras de convivência social (direitos e deveres), porém sempre segundo suas convivências (PEETERS, 2013, p.83).
Deste modo, identificar o que mais distrai
o aluno autista caracteriza um passo importante para auxiliar seu desenvolvimento. Em
alguns casos, as distrações ocorrem aos estímulos auditivos e em outros, visuais, levando o professor à necessidade de identificar
o que mais distrai seu aluno, apresentando
tarefas de inibição às formas de desatenção.
Outro fator que precisa ser reduzido na rotina do aluno é a distração, comum aos autistas, que pode levar a criança a reagir às
situações externas à aprendizagem, como
a contagem dos passos do professor durante a explicação, por exemplo (MELO, 2015).

Para Fonseca (2009), o professor precisa
envolver sequências às atividades, de modo
que a criança associe as ordens de realização,
concretizando detalhes a fim de relacionar situações de aprendizagem. Estas sequências
remetem à rotina de trabalho, compensando
as dificuldades do autista ao estabelecer hábitos sistemáticos. Um aspecto importante que
precisa ser percebido pela família e escola é
a não generalização do autismo, fundamentais
às práticas educacionais, pois alunos com autismo não aprendem em situações específicas
de generalização, ou seja, acreditando que
todo o autista é igual no desenvolvimento. Sendo assim, compreender as características do
aluno representa a identificação da estratégia
adequada de aprendizagem (PEETERS, 2013).
Em relação ao tempo que um aluno autista
demora a corresponder às expectativas pedagógicas na sala de aula varia, de acordo
com as necessidades e dificuldades de cada
criança, além de depender das condições
de envolvimento da criança e a forma como
executa as atividades propostas. Mas, existe
a possibilidade de um desenvolvimento rápido, com respostas que demonstrem aquisição elevada do conhecimento do autista,
desconhecida pelo professor (MELO, 2015).
O trabalho escolar, aliado ao tratamento terapêutico, permite uma manifestação mais rápida das modificações no desenvolvimento
do autista, direcionando as intervenções mais
específicas de aprendizagem. Além disso, proporciona uma construção do conhecimento
mais embasada na vivência da criança, associando sua realidade ao que
é ensinado na escola, promovendo
a concretização do conhecimento e
a contextualização das situações de
aprendizagem (PEETERS, 2013).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O autismo é um transtorno que afeta, especialmente, a comunicação e socialização dos sujeitos, diagnosticado com maior frequência em crianças. A identificação das características que
determinam o autismo varia, pois não existe uma causa específica para caracterizar o transtorno.
Quando percebidas nas crianças aspectos relacionados ao autismo, faz-se necessário um
apoio dos pais e professores, de modo que o aluno consiga desenvolver suas capacidades
humanas, aprimorando as habilidades e interagindo com o meio, alcançando autonomia e formação da identidade.
A educação inclusiva depende da inserção de novas metodologias pedagógicas, adaptando
as propostas curriculares à realidade dos alunos, ensinando-os a lidar com as diversidades. No
caso das crianças autistas, a forma como existe a construção de um mundo particular acaba
dificultando os relacionamentos e expressão das emoções, revelando a importância de superar
os obstáculos que interferem no desenvolvimento do sujeito, compreendendo suas intenções,
angústias e habilidades.
Neste contexto, o trabalho com atividades lúdicas contribui significativamente para a aprendizagem do autista, desde que ocorra uma organização, planejamento e sistematização das
propostas de tarefas, de modo que a ludicidade seja aplicada para auxiliar os alunos autistas
a entenderem o mundo ao redor, interagindo com os colegas, tornando-os mais participativos,
além de permitir ao professor potencializar as habilidades e identificar as limitações.
O estudante precisa desenvolver-se em um meio significativo, com a proposta de atividades
lúdicas, a fim de proporcionar interesse, prazer e curiosidade ao indivíduo. As atividades lúdicas,
portanto, representam a facilitação do desenvolvimento das habilidades motoras infantis, bem
como a realização de movimentos com mais segurança, pois a brincadeira possibilita a socialização e auxilia na expressão, além de trabalhar as emoções, favorecendo tanto o processo da
construção da identidade, como na tomada de decisões.
As relações entre o desenvolvimento do autista o trabalho com a ludicidade configura possibilidades de inovar e investir em metodologias que direcionam a formação integral dos sujeitos.
Deste modo, o professor que trabalha o lúdico em sala de aula, precisa conhecer e entender
as dificuldades das crianças, inovando na construção de um processo de ensino-aprendizagem
concreto e significativo. A atualização das práticas pedagógicas, com a intenção de oferecer
uma educação de qualidade, permite melhorias no desenvolvimento das crianças, incluindo os
autistas. O professor que trabalha com alunos autistas precisa enxergar
o mundo pelos olhos da criança, encontrando perspectivas de ensino
que proporcionem uma aprendizagem das questões culturais, sociais,
cidadãs, autônomas e educacionais. Enquanto o autismo não pode
ser curado, o planejamento de programas educacionais lúdicos pode
auxiliar efetivamente no desenvolvimento da criança, driblando os
desafios diários e proporcionando a interação, socialização, comunicação e capacidade imaginativa dos alunos.
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ATIVIDADES PSICOMOTORAS PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL, COM ÊNFASE NA
INCLUSÃO

RESUMO: O presente artigo tem como foco enfatizar a importância do desenvolvimento de
atividades psicomotoras em crianças da educação infantil, e sua perspectiva facilitadora para
o processo de inclusão inerentes as necessidades do educando portador de necessidades especiais, sendo a psicomotricidade a ligação direta entre o pensar e o emocional. Este estudo
científico avalia e identifica as características e semelhanças que definem o homem por meio
do movimento de seu corpo e as suas diferentes maneiras de se aperceber do ambiente que
lhe cerca, maneiras estas basicamente determinadas pelas experimentações em seu meio.
Com os objetos e suas reações as suas próprias ações. Esta pesquisa teve embasamento documental e a vivência direta das experiências dentro de sala de aula.

Palavras-chave: Criança; Psicomotricidade; Desenvolvimento Motor; Cognitivo; Educação infantil.
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INTRODUÇÃO

O

texto a seguir apresenta reflexões acerca da importância da percepção do pedagogo
a respeito do desenvolvimento psicomotor da criança pequena, enfatizando toda a
demanda de inclusão e as possíveis adaptações necessárias para atender a todos os

públicos.
A educação infantil sendo a primeira etapa da educação básica e citando a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 (LDB), a mesma tem a finalidade de atender
crianças até 5 anos de idade visando abranger, atender e proporcionar um desenvolvimento
satisfatório nos âmbitos e aspectos “físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996, Art. 29).
Sendo este portanto, o primeiro nível de ensino da criança e proporcionando de maneira integral o desenvolvimento do educando visando que este contato ocorra de maneira significativa
para permitir que em todas as outras fases da vida estes marcos da primeira idade ainda estejam
presentes.
Sabendo que a mesma é uma importante prática pedagógica que tem como objetivo contribuir
para o desenvolvimento do educando no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo os
aspectos físicos, mentais e socioculturais, está sempre em conformidade para com a realidade
vivida pelos educandos.
A psicomotricidade é inclusiva não excludente, ela é abrangente, não existe certo ou errado
existe a possibilidade do criar, de diferentes maneiras se atingir um importante objetivo. Assim,
crianças aprendem com o movimento com o brincar, com o compartilhar é necessário antes de
mais nada que este importante fato fique plenamente esclarecido.
As crianças estão diretamente ligadas ao movimento, elas são aquilo que criam se representam se reconhecem se compreendem por meio disso, é necessário portanto que o educador
permaneça com este olhar atento, levando seus alunos a sempre alcançar novos objetivos, independentemente de serem de aspecto emocional, físico e/ou cultural.
As memorias criadas na primeira infância afetaram diretamente a maneira como todo o letrar
ou alfabetizar e o aprender do educando vão ocorrer, crianças que são precocemente estimuladas têm a tendência de aprenderem com maior facilidade, além de interagirem melhor.
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O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM
ÊNFASE EM INCLUSÃO
Visando elucidar a importância das brincadeiras, jogos e atividades psicomotoras para
o desenvolvimento, social emocional e psicomotor da criança A criança quando brinca,
tem a oportunidade de interagir, criar relações,
socializar. A brincadeira é prazerosa para todas as crianças e conseguem de maneira não
elaborada integrar a todos os educandos quer
possuam ou não necessidades especiais facilitando assim o ambiente escolar saudável,
lúdico e divertido, e inclusivo. É necessário entender e respeitar o processo em que a criança
se descubra e crie sua própria construção por
meio de jogos e brincadeiras. Cabe ao educador proporcionar um ambiente acolhedor com
as ferramentas propícias para que situações
desafiadoras surjam o que motivara os educandos a criarem perguntas e respostas, permitindo assim que eles se apercebem de suas
próprias contribuições para com o entorno,
estes estímulos de maneira sucinta atendem a
todos afinal o mais importante é o “brincar” e
as experiências e aprendizagens surgirão em
consequência desta razão (ARIÉS, 1981).

CONTEXTO HISTÓRICO DA
LUDICIDADE:
A história da humanidade a partir da Idade
Média mostra que os jogos, embora sempre
presentes nas atividades sócio educacionais,
não eram vistos como um recurso pedagógico
capaz de promover a aprendizagem, mas tendo como foco as atividades recreativas. ARIÉS
(1981) afirma que:
Na Idade Média, os jogos eram basicamente destinados aos homens, visto que as mulheres e as crianças
não eram consideradas cidadãos e, por conseguinte,
estando sempre à margem, não participavam de todas
as atividades organizadas pela sociedade. Porém, em
algumas ocasiões nas quais eram realizadas as festas
da comunidade, o jogo funcionava como um grande
elemento de união entre as pessoas (ARIÉS, 1981, p.9).

O autor (1981) relata que apenas os homens
tinham o privilégio de participar dos jogos, pois
nesse período as mulheres e as crianças não
exerciam esse direito, por não serem considerados cidadãos. Na Idade Média as crianças eram vistas como adultos em miniaturas
e tinham que trabalhar, raramente os meninos
eram inseridos nas brincadeiras. Apesar de todas essas restrições, nos momentos festivos
os jogos eram considerados um instrumento
de união e integração entre a comunidade. No
Renascimento, inicia-se o período no qual uma
nova concepção de infância desponta e tem
como características o desenvolvimento da inteligência mediante o brincar, alterando a ideia
anterior de que o jogo era somente uma distração (ARIÉS, 1981, p.9).
Sobre isto, KISHIMOTO (2002) afirma que:
O renascimento vê a brincadeira como conduta livre que favorece o desenvolvimento
da inteligência e facilita o estudo. Por isso,
foi adotada como instrumento de aprendizagem de conteúdos escolares. Para se contrapor
aos processos verbalistas de ensino, à palmatória vigente, o pedagogo deveria dar forma lúdica aos conteúdo (KISHIMOTO, 2002, p.62).
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A autora confirma a informação de que durante o Renascimento o jogo serviu para divulgar
princípios de moral, ética e conteúdo de áreas
como história e geografia, com base de que
o lúdico era uma conduta livre que favorecia
o desenvolvimento da inteligência, facilitando
o estudo. Iniciando um processo de entendimento por parte das sociedades, com relação
a algumas especificidades infantis, mudando a
concepção de que as crianças eram adultas
em miniatura (KISHIMOTO, 2002, p.62).
No Romantismo o jogo aparece como conduta típica e espontânea da criança, que com
sua consciência poética do mundo, reconhece
a mesma como uma natureza boa, mais que
um ser em desenvolvimento com características próprias, embora passageiras, a criança é
vista como um ser que imita e brinca dotada
de espontaneidade e liberdade, semelhante à
alma do poeta.

Froebel 1913, foi influenciado pelo grande
movimento de seu tempo em favor do jogo. Ao
elaborar sua teoria da lei da conexão interna,
percebe que o jogo resulta em benefícios intelectuais, morais e físicos e o constitui como
elemento importante no desenvolvimento integral da criança.Nesse contexto, o lúdico torna-se uma das formas adequadas para a aprendizagem dos conteúdos escolares, em que o
professor deverá usá-lo como uma ferramenta
fundamental na prática pedagógica (KISHIMOTO, 2002, p.62).
O lúdico no contexto histórico do Brasil surgiu
por meio de raízes folclóricas nos quais diversos estudos clássicos apontam que as origens
brasileiras são provenientes da mistura de três
raças, negros, índios e portugueses, durante o
processo de sua colonização. Em virtude da
ampla miscigenação étnica, a partir do primeiro grupo de colonização, fica difícil precisar a
contribuição específica de brancos, negros e
índios nos jogos tradicionais infantis atuais no
Brasil (KISHIMOTO, 2002, p.62).

É necessário destacar a importância do brincar no desenvolvimento de todas as crianças
da unidade escolar, sendo este um facilitador
da inclusão de crianças com necessidades especiais. Existem unidades escolares especializadas em educação especial no Brasil estas
surgiram no período pós-Revolução Industrial e
surgiram em meados do séc. XIX, com a criação
da primeira instituição asilar. Estas unidades na
verdade nada mais eram do que internatos e
atendiam deficientes visuais e auditivos, em
sua grande maioria. Uma das instituições surgiu em 1854 O Instituto dos Meninos Cegos,
renomeado atualmente como Instituto Benjamin Constant (IBC). Esta foi a primeira instituição de educação especial criada em toda a
América Latina e se localiza no Rio de Janeiro.
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Utilizando-nos das palavras de Mazzotta e salientando que a criação de institutos era muito
precária, pois não atendia sequer a mais ínfima parcela de pessoas cegas e surdas. Sendo, em 1872, 15.848 cegos e 11.595 surdos,
segundo Mazzotta, “A organização de serviços
para atender a cegos, surdos, deficientes mentais e deficientes físicos iniciou no Brasil em
meados do século XIX, com inspirações nas
experiências europeias e dos Estados Unidos”
(MAZZOTTA 1996, p.13).

O autor (1994) aponta:
Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, e social, pois, através das atividades lúdicas,
a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece
relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade,
integra-se na sociedade e constrói seu próprio conhecimento [...] (NEGRINE, 1994, p.6).

A história da Educação Especial no Brasil
tem como marco o desinteresse governamental para com esta modalidade de ensino foi
somente nos anos 50 que o governo passou
a assumir sua obrigatoriedade em atender os
alunos com deficiência e isso só aconteceu
com a mobilização de grandes campanhas assistenciais (NEGRINE, 1994).

Foi somente durante o século XX que a política educacional brasileira buscou sanar este
déficit criando várias instituições de educação
especial pelo Brasil, sendo algumas escolas
públicas e outras escolas especiais privadas
de caráter filantrópico, isentando de certa maneira o governo de preocupar-se em atender
Foi em 1957 o governo nacionalmente deesta demanda da população.
monstrou que esta responsabilidade lhes cabia, utilizando-se de campanhas uma delas foi
Sendo a brincadeira uma linguagem natural “Campanha para a Educação de Surdos Brada criança é importante que a mesma este- sileiros” e tinha como objetivo dar educação e
ja presente na escola desde o início da vida assistência aos surdos no país. Seguidas pela
do estudante ou seja que já esteja inserida na “Campanha Nacional da Educação e Reabilieducação infantil, permitindo assim que o alu- tação do Deficiente da Visão”, e “Campanha
no aprenda a se expressar por intermédio do
Nacional de Educação e Reabilitação de Defilúdico, o que grande parte se não todas escientes Mentais” (NEGRINE 1994).
tas instituições anteriormente citadas , não se
preocupavam em abarcar, elas serviam apenas
Estas campanhas marcam ainda o surgimencom o intuito de permitir que os pais pudesto de institutos que têm ainda hoje o objetivo
sem trabalhar, não tinham como objetivo a forde integrar o portador de deficiência de mamação do aluno, seu caráter era plenamente
o cuidar físico, sem grandes especificidades neira efetiva ao contexto social, no qual ele
para o desenvolvimento do educando. Brincar está inserido uma das maiores instituições que
é um direito, garantido legalmente no princípio datam deste período é a APAES, originária do
vida declaração universal dos direitos da crian- Rio de Janeiro, em 1957. Como modalidade da
ça. Foi necessário que houvesse uma grande escola aparece pela primeira vez na Lei de Dimudança na imagem da criança dentro da so- retrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº
ciedade para que as mesmas fossem associa- 4.024/61), determinando que a educação das
das a uma visão positiva com suas atividades pessoas com deficiências deve enquadrar-se
espontâneas, e o entendimento da necessi- no sistema geral da educação. Seguida pela
dade de valorização dos jogos e brinquedos. LDB nº 5.692/71, que determina o tratamenSegundo NEGRINE (1994): “As atividades lú- to especial para alunos com deficiência física,
dicas possibilitam o desenvolvimento integral mental e para os superdotados. Atualmente a
da criança, já que através destas atividades a LDB nº 9.394/96 a educação especial possui
criança se desenvolve afetivamente, convive um capítulo específico, que reforça a obrigasocialmente e opera mentalmente[...]” (NEGRI- toriedade de educação e amplia esta oferta a
criança de zero a seis anos.
NE, 1994, p.6).
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Ainda segundo Negrine (1994, p.6) “O brinquedo e o jogo são produtos de cultura e seus
usos permitem a inserção da criança na sociedade. Mediante a Constituição Federal de
1988 que promove, em um de seus artigos, a
inclusão de pessoas com deficiência na rede
regular de ensino, e lhes assegurando o direito à educação da mesma forma como todos
os demais cidadãos. É necessário frisar que
ainda que garantido na constituição em muitas instituições de ensino o atendimento para
os alunos com necessidades especiais, não é
oferecido em razão da falta de recursos ainda
que assegurados em lei pedagogicamente falando as instituições possuem déficits que não
as permitem receber alunos com demanda especial existe ainda à falta de sensibilidade e,
à resistência de alguns professores que se dizem despreparados para trabalhar com esses
alunos na rede regular de ensino (NEGRINE
1994).

Não basta apenas entender o conceito de
psicomotricidade e seu contexto social e educativo, a maneira como o profissional que cerca o educando se apercebe de suas necessidades é de suma importância para o reflexo
direto a resposta positiva as atividades propostas, é necessário que muitos aspectos sejam
observados como:
• Faixa etária.
• Objetivo com a atividade proposta.
• Coordenação e aspectos a serem desenvolvidos.
Por meio destes pontos acima esclarecidos o
processo de desenvolvimento psicomotor pode
ser diretamente ligado à noção de desenvolvimento social e corporeidade simultaneamente,
o aprender mediante ao processo recreativo
por meio da experimentação segundo Vygotsky (1997):

É facilmente observado porém que a inclusão ocorre mais fácil e efetivamente quando
permite os estímulos do educando por intermédio do lúdico, sendo esta a linguagem universal da comunicação infantil. A influência do
ato de brincar no desenvolvimento da criança
especial é imprescindível para a formação do
caráter e da personalidade da mesma; além
disso, o ato de brincar incorpora valores morais e culturais além de uma série de aspectos que ajudam a moldar suas vidas, ainda de
crianças até adultos (NEGRINE 1994).
É brincando, que a criança aciona
seus pensamentos para a resolução
de problemas que lhe são importantes e
significativos, e mediante ao modo como
ela brinca revela seu mundo interior, proporcionando-lhe que aprenda, fazendo e realizando, ou seja uma aprendizagem significativa.
As instituições que entendem isso integram o
educando portador de necessidades especiais
a sua rotina de maneira universal, garantindo o
melhor desenvolvimento dos mesmos, além de
permitir-lhes o autoconhecimento tão indispensável na primeira infância (NEGRINE 1994).
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Ao brincar, a criança assume papéis e aceita
as regras próprias da brincadeira, executando,
imaginariamente, tarefas para as quais ainda
não está apta ou não sente como agradáveis
na realidade (VYGOTSKY, 1997, p.22).

Brougére (2001, p.34) acrescenta que “Dar
lugar à brincadeira consiste em propor uma
educação natural.” É necessário portanto no
ato do aprender a inserção de atividades lúdicas e seu desenvolvimento pleno para que
realmente exista o processo do educar utilizando-se da educação inclusiva isso se torna ainda mais essencial, a psicomotricidade abre as
portas para um mundo onde a equidade realmente existe é aplicada.

Desse modo, conforme o autor (2001), todas
as atividades acima citadas podem e devem
ser adaptadas para atender as necessidades
do grupo em questão, a psicomotricidade tem
esta indescritível funcionalidade de fragmentar barreiras entre corpo e mente o que permite uma inclusão e indissociabilidade entre
os educandos, tornando o ambiente e o ‘eu”
tão importantes quanto a proposta de atividade
a ser desenvolvida, é necessário frisar que o
estímulo precoce ou seja desde a mais tenra
idade permite que a consciência sobre a criança ao passo que o indivíduo seja ainda mais
precoce, o que facilita seu desenvolvimento social, cognitivo, neural, e sua visão em contexto
social, crianças com necessidades especiais
devem ainda mais especificamente receber
os estímulos que lhes permitam desenvolver
suas funções motoras, o lúdico tem extrema
importância para que este desenvolvimento
seja possível, qualquer atividade deve ser atrativa, visualmente satisfatória e proporcionar respostas emocionais aos educandos, permitindo
assim que novos aspectos sobre seu próprio
corpo espaço, coordenação sejam observados
permitindo assim ao educador traçar novas
metas, e ao educando um melhor desenvolvimento tanto no processo do letrar e alfabetizar
(BROUGÉRE, 2001, p.34).

Algumas atividades a serem desenvolvidas
para plena interação e desenvolvimento psicomotor:
•
•
•
•
•
•

Desenhos de partes do corpo.
Dança.
Telefone sem fio.
Pega bastão.
Sequências de gestos.
Referências climáticas por meio de imagens (BROUGÉRE, 2001, p.34).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A psicomotricidade é a relação entre o pensamento e a ação, envolvendo ainda a emoção.
Ela favorece e permite a criança em uma relação consigo mesma, conquistada por meio da
experimentação com o outro e com o mundo que a cerca, possibilitá-la a receber um melhor
conhecimento do seu corpo e de suas possibilidades. As atividades que podem ser desenvolvidas seguem infinitas, afinal o movimento gerado por meio do pensamento é psicomotor, sendo
esta uma educação que utiliza do movimento para atingir outras aquisições, isso torna-se infinito.
Um ambiente deveras propício para ser explorado por um educador, especialmente na primeira
infância onde a criança está entendendo seu papel no mundo. E enfatizando a criança portadora
de necessidades especiais os de o desenvolvimento das atividades tem como intuito integrá-la
ao meio em que vive, e permitir um desenvolvimento pleno de suas capacidades mediante ao
estímulos as suas necessidades existentes. Sendo como uma premissa por tudo que está por
vir na vida do educando quem sejam conquistas como as intelectuais, quer sejam sociais ou
afetivas.
O pensar e o agir a psicomotricidade integra técnicas que permitem que todo o corpo seja
trabalhado em conjunto a mente despertando assim reflexos neurais antes inexistentes, o corpo
realiza a ação experimentadora mediante a possibilidade intimamente criada por meio de uma
situação proposta, situações essas que devem ser estimuladas e propostas pelo educador, a
preparação do ambiente que recebe o educando assim como do educador são tão importantes
quanto o desenvolvimento pleno da atividade em questão, o pensar e o agir unem-se tão intrinsecamente atrelados que torna-se impossível separá-los, e é na primeira infância que este contato
se dá de melhor maneira.
Portanto a psicomotricidade está diretamente relacionada a educação infantil, pois segunda a
mesma a possibilidade de um pleno desenvolvimento se forma. Com base neste contexto, é possível percebermos a importância das atividades motoras na educação desde a mais tenra idade
assim como a realização de atividades estimulantes e a elaboração de espaços para propiciar a
devida oportunidade de aprendizagem, não só o ato de permitir a exploração assim como todo
o ambiente segue sendo de suma importância. Já que elas contribuem para o desenvolvimento
global das crianças. Cada fase exige atividades propícias para determinada faixa etária.
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A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM ORAL
NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: O presente artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica acerca da importância
e da influência da oralidade nos processos da alfabetização e letramento na idade própria,
ou seja, Educação Infantil e Ensino Fundamental, evidenciando a necessidade de incentivar
atividades pedagógicas que possam incentivar o eixo oral e sua valorização para o desenvolvimento cognitivo, psicológico e emocional dos aprendizes, pois todas as atividades humanas
são mediadas pela linguagem oral.

Palavras-chave: Oralidade; Aprendizagem; Desenvolvimento; Educação.
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INTRODUÇÃO

T

endo em vista a exigência de brevidade do artigo, define-se o tema do presente artigo como sendo os processos da alfabetização e letramento na idade própria, ou seja,
Educação Infantil e Ensino Fundamental, por meio da oralidade, buscando evidenciar
a importância desse aspecto. Ainda, as reflexões críticas aqui apresentadas concorrem para o
estabelecimento de uma Educação libertária e emancipadora, qualidades estas que se avaliam
aqui serem ontológicas da Educação.
Em face da realidade vista nas escolas acerca das dificuldades entre educandos de Educação
Infantil e do ensino fundamental, etapas próprias de letramento e alfabetização, no que diz respeito à leitura e escrita, entende-se a importância do desenvolvimento de projetos com atividades relacionadas ao desenvolvimento dessas dimensões, tendo por artefato a aplicabilidade de
recursos lúdicos, auditivos, visuais e, marcadamente, a oralidade, por exemplo, a contação de
histórias, como forma de envolver os educandos no processo de aprendizagem.
Nessa esteira, por objetivo geral, busca-se analisar os aspectos positivos em que a oralidade
proporciona letramento e o respectivo desenvolvimento global da criança. Como forma de se
contemplar o objetivo geral, por objetivos específicos, buscar-se-á explanar acerca das possibilidades propiciadas pela oralidade em suas diferentes dimensões. Mas antes, para que a explicação seja mais inteligível, faz-se necessário discorrer e analisar as características da alfabetização
e letramento na criança.
Destarte, a fundamentação teórica dar-se-á por meio da revisão sistemática da literatura, recorrendo-se, primeiramente à bibliografia específica já ratificada no meio de estudo, mas também,
a partir de investigações recentes, como artigos científicos, dissertações de mestrados e teses
de doutoramento. Ainda, define-se como pesquisa qualitativa-descritiva, mediada pelo recurso
dedutivo, em que se parte de conceitos ou eventos mais gerais, intencionando alcançar conjecturas específicas. O posicionamento que se assume nessa produção é de que o modelo de
produção escolhido será melhor contemplado por meio da pesquisa qualitativa. Entretanto, não
significa que aspectos quantitativos não sejam importante na evidenciação de certas informações e dados.
O método qualitativo estabelece hipóteses previamente definidas, assim como as variáveis.
Como dito em Minayo (2010), é um método que procura desvelar processos sociais, buscando
alcançar novas abordagens, conceitos e categorias referentes ao fenômeno estudado. Sumariamente, podemos definir a pesquisa qualitativa como sendo aquela na qual se emprega procedimentos de interpretação a partir dos dados coletados.
Na pesquisa qualitativa, busca-se compreender o fenômeno, sendo essa sua ação fundamental. Marconi e Lakatos (2008) apresentam algumas características fundamentais da pesquisa
qualitativa, sendo elas: o ambiente natural como fonte direta de dados; caráter descritivo; o
significado que as pessoas dão às coisas e a sua vida e; enfoque indutivo. Já Creswell (2007)
estabelece algumas orientações de estratégias como, etnografia, teoria embasada, estudos de
casos, pesquisa fenomenológica e narrativas.
No mesmo sentido, é também uma pesquisa de cunho indutivo, uma vez que parte-se da observação, elabora-se possibilidades de explicação, chegando a teorias baseadas nas observações; ou seja, a partir da observação, é possível chegar a certas generalizações.
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CONCEITOS E PRÁTICAS DIDÁTICOSPEDAGÓGICAS NOS PROCESSOS DE
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
O processo de alfabetização e letramento
não pode ser concebido como sendo algo linear e reducionista, deslocado no tempo e espaço, assim como das circunstâncias, que ora
privilegia o cognitivo, ora o afetivo. O processo
de desenvolvimento infantil, etapa do desenvolvimento mais comumente que acontece a
alfabetização e o letramento, abarca todas as
dimensões de sua constituição, como cognitivo, afetivo, emocional e psicológico. Deste
reconhecimento, significa o respeito pela pluralidade e a singularidade do sujeito, erigindo
uma educação fundamentada nos preceitos de
valorização da diversidade e positividade das
diferenças.
Neste sentido que o DCNEI em seu artigo 9ª,
define que as práticas pedagógicas de letramento na Educação Infantil devem privilegiar
as vivências da criança, a curiosidade, a descoberta, criatividade e a interação. O letramento nessa fase do ensino-aprendizagem significa a capacidade de fazer a leitura do mundo,
e não necessariamente a identificação dos
algarismos como letras e números. Portanto,
o letramento significa a capacidade de socialização e sociabilidade; do desenvolvimento do
sentimento de cooperação e fraternidade, essenciais da coesão social.
No processo de transição para o ensino fundamental, quando passa a se exigir mais fortemente a alfabetização de fato, no sentido de
identificação e organização coerente dos algarismos, como se diz, levar à aquisição do alfabeto, aquisição e decifração dos códigos, deve-se tomar o cuidado para que não seja algo
fragmentado; e que se reafirme a integração
das etapas e continuidade do processo como
um todo. “Enquanto a alfabetização se ocupa
da aquisição da escrita por um indivíduo, ou
grupo de indivíduos, o letramento focaliza os
aspectos sócio-históricos da aquisição de um
sistema escrito por uma sociedade” (MORAES,

2005, p. 4). As singularidades devem continuar
sendo respeitadas na mesma medida da etapa
anterior, da Educação Infantil, até porque, a simples mudança de etapa não faz desse sujeito
menos criança, devendo permanecer presente
os princípios do cuidar e do educar em sentido
complementar. A questão nessa transição é o
acolhimento no sentido de viabilizar uma construção a partir do que a criança sabe e é capaz
de fazer numa perspectiva de continuidade de
sua trajetória escolar e social.

A BNCC do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de
aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na
Educação Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas
experiências quanto o desenvolvimento, pelos
alunos, de novas formas de relação com o
mundo, novas possibilidades de ler e formular
hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las,
de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma
atitude ativa na construção de conhecimento
(BRASIL, 2017, p. 55).

Este processo de transição precisa tomar
como prática diferentes linguagens, como verbais/orais, artísticas e escritas, pois denota que
a alfabetização e o letramento são intrínsecos,
ainda que processos distintos, e não se refere
exclusivamente a mera decifração de códigos,
mas antes uma capacidade de interpretação
da realidade, que envolve também como parte
constituinte a necessidade de decifração desses mesmos códigos. Caso ainda exista a necessidade de definir os termos separadamente,
letramento tem a ver com a comunicação, relacionando-se com as características culturais
do grupo, que passam pela escrita e leitura,
mas não necessariamente precisa se efetivar
a prática da escrita e da leitura. “letrado é o
indivíduo que participa de forma significativa
de eventos de letramento e não apenas aquele
que faz uso formal da escrita” (MARCUSCHI,
2001, 25). Complementa Sarmento (2005):
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Este processo é tão criativo quanto reprodutivo. O que aqui se dá à visibilidade, neste processo, é que as crianças são competentes e têm
capacidade de formularem interpretações da sociedade, dos outros e de si próprias, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos, de o
fazerem de modo distinto e de usarem para lidar
com tudo que às rodeia (SARMENTO, 2005, p.
373).

Destarte, o mais importante neste processo
de aquisição das ferramentas de interpretação
da realidade presente, no caso a alfabetização
e letramento, é o reconhecimento dessa criança enquanto sujeito ativo e participativo, produtora de cultura, que atua na realidade, transformando-a e sendo transformada por ela. Isso
significa que ela é ser plural e singular ao mesmo tempo, e essas características devem ser
respeitadas. Ao fim e ao cabo, significa dizer
que o educando e a educanda são a centralidade do processo de ensino aprendizagem,
portanto, as ações da Educação e seus respectivos processos necessariamente precisam
ser significativos aos educandos.
A sociedade contemporânea tem por uma de
suas principais características uma acentuação
exacerbada do desejo por dinamicidade em
seus processos de interação. Em decorrência
disto, a coesão social vai se afrouxando e tornando as relações sociais mais imediatas cada
vez mais fluidas, no sentido de laços sociais
menos duradouros, ou melhor, laços sociais
que não atribui importância a vínculos que sejam dotados de essência, de significado. Somos uma sociedade do imediato, do espetáculo, que privilegia a aparência em detrimento
da essência. A escola, por ser uma Instituição
social, sofre os efeitos diretos desse contexto,
sendo uma de suas expressões mais marcantes a perversão do processo de alfabetização
e letramento das educandas e dos educandos,
que por sua vez, torna o processo de ensino-aprendizagem mecanizado e carente de significado.

O que se está afirmando aqui é que o método tradicionalista de ensino apregoa uma Educação em função dos interesses de uma sociedade consumista, da produção e circulação
de mercadorias e do acúmulo e concentração
de riquezas. Isso significa que, desta perspectiva, todo processo de ensino-aprendizagem,
desenvolve-se concorrendo de antemão para
satisfazer os interesses de uma ideologia hegemônica, própria da classe dominante, no intuito
de formar uma massa de mão-de-obra precarizada que atenda a demanda da produção de
mercadorias. Nesta esteira, a alfabetização e o
letramento efetiva-se em um processo que seja
o quanto mais breve, melhor; desconsiderando toda a subjetividade, personalidade e carga
cultural do sujeito. Ou seja, o letramento de fato
não acontece; o que se efetiva é apenas uma
alfabetização forçada e mecanizada, limitando
as possibilidade de leituras do mundo do sujeito aprendiz.
Nesta medida que surgem correntes de contestação ao método tradicionalista de Educação
e ensino-aprendizagem, que podemos chamar
também de método racionalista e positivista.
Elementos dessas correntes de contestação
aos métodos tradicionalistas aparecem nos esforços daqueles comprometidos e engajados
com uma Educação libertária e emancipadora,
do pensamento livre e da reflexão crítica, que
vão se manifestar também na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
De forma breve e direta, talvez a característica
mais marcante dessas correntes renovadoras
seja a concepção da ideia de competências na
Educação - que representa um avanço na legislação educacional do país -, tendo seu desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem, significando basicamente a capacidade
de articulação dos conhecimentos científicos
adquiridos no processo de escolarização, com
a realidade perceptível, apreendida e vivenciada. Percebe-se então a necessidade da estruturação da Educação a partir do conceito de
competência ao se constatar que a vida contemporânea exige dos sujeitos a capacidade
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de resiliência, o desenvolvimento da reflexão
crítica, trânsito por diferentes contextos etc.;
e a ideia de competência é exatamente esta,
de saber aplicar os conhecimentos, saberes,
vivência e experiências à realidade conforme a
necessidade das circunstâncias. Competência
significa o “aprender a aprender”; capacidade
de discernimento para atuar na realidade de
forma mais adequada e responsável. E nesta
esteira que insere-se o processo de alfabetização e letramento que se defende aqui.

Importa-nos aqui as concepções sobre as
formas de aquisição das letras e do letramento pela criança. Pode-se considerar que a primeira teoria dentro desse contexto, e que fora
hegemônica, é aquela chamada de “obrigação
da alfabetização”, em que a imposição de rotinas e práticas tidas como alfabetizadoras eram
desempenhadas sem nenhuma consideração
com a faixa etária, o que, por conseguinte, revela total desconhecimento sobre os processos cognitivos, afetivos, emocionais e psicológicos da criança. A metodologia se restringia a
cópias exaustivas de letras, sílabas e palavras,
A ORALIDADE NO PROCESSO DE
em busca de memorização grafo-fônica, presLETRAMENTO
supondo que com a prática insistente, distinções de qualquer tipo fossem reconhecidas,
Como pontuado na seção anterior, alfabeti- possibilitando a escrita e leitura de palavras e
zação e letramento, ainda que diferentes, são frases (BRANDÃO; LEAL, 2010).
processos que, para cumprir sua função social
Reconhecidamente de pouca efetividade,
de forma efetiva na realidade, precisam desenvolver-se pari passu. E afirmar que precisam além de ser violento com as infâncias, propõese desenvolver conjuntamente significa consi- -se a superação dessa metodologia a partir da
derar que durante esse desenvolvimento é ab- ênfase da aquisição das letras por meio de tisolutamente necessário o estabelecimento de pos de linguagens alternativos que não exclusirelações dialógicas, de forma que os dois pro- vamente a escrita. A ênfase recaia sobre as lincessos se estreitam e se confundam, chegan- guagens mais espontâneas do cotidiano, como
do ao ponto de se transformarem e um proces- o gesto, sons, voz, mobilidade e reconhecimenso único. Ou seja, a ideia que se defende aqui to do corpo e do espaço, contação de histórias
é de que sejam movimentos complementares, etc., sugerindo um processo de alfabetização
recíprocos e equivalentes, o que leva a concluir contextualizado, ou seja, está se forjando o
que concebê-los apartados, revela-se um equí- conceito de letramento. Entretanto, por seu turvoco que pode comprometer o próprio desen- no, havia grande resistência da utilização da
volvimento global da criança, isso porque as escrita também como uma forma de aquisição,
capacidades de codificação e decodificação o que supostamente tornava o método também
de signos, no caso, as práticas de leitura e es- incompleto (BRANDÃO; LEAL, 2010).
crita, atribuído como etapa própria da alfabetiEm um momento progressista, muito tributázação, fora de um contexto de análise crítica e
rio
da teorização de Ferreiro e Teberosky, procompreensão, no caso a apreensão, interpretação e atuação na realidade, ditas próprias do põe-se uma nova possibilidade. Pode-se dizer
letramento, ou vice-versa, são movimentos ca- que essa nova metodologia compartilha da
ideia de letramento nessa etapa da Educação
rentes de completude.
como forma de alfabetização, mas com o detaFala-se aqui desse movimento de comple- lhe de que o contato direto com a forma escrita
mentaridade na intenção de evidenciar que as também é essencial para que a criança aprediferentes técnicas, diferentes caminhos, os enda o que está sendo proposto, ressignifique
métodos, eles são compartilhados entre alfa- e reconheça significados e sentidos. Ou seja,
betização e letramento. E se efetivam por di- é uma proposta de ensino sistemático, o que
ferentes estratégias por meio da combinação remete ao Sistema de Escrita Alfabética, mas
das diferentes técnicas disponíveis, não deven- atrelado com a realidade e com o mundo da
do ser desconsideradas as possibilidades de criança, efetivando-se o conceito de letramento
(BRANDÃO; LEAL, 2010).
emprego de nenhuma delas.
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As transformações das concepções dos processos de aquisição das letras, mas que na
verdade não se referem apenas às letras, podendo também ser empregado com os números, desenvolveram-se até ao estágio de associação estreita entre a psicologia genética e a
linguística, vindo a se formar a psicolinguística,
que reformulou o escopo de aquisição e de desenvolvimento da língua, que, por conseguinte,
impunha exigências de reformulação das práticas e mecanismos de ensino-aprendizagem
da língua, na medida em que, com o respaldo
da neurociência, se aprofunda o conhecimento sobre o funcionamento do cérebro humano
quando dos aprendizados, mas principalmente, ao se reconhecer que a criança é tão sujeito quanto o adulto, apenas apresentando diferenças na apreensão da realidade vivida e,
no caso da alfabetização e do letramento, na
apreensão dos signos concernentes à língua. É
nessa direção que segue as considerações de
Soares (2007) sobre essas novas possibilidades apresentadas pela psicolinguística:

[...] o aluno que, na perspectiva associativa,
seria um sujeito dependente de estímulos externos para produzir respostas que, reforçadas,
conduziram à aquisição de habilidades e conhecimentos linguísticos, passa a sujeito ativo
que constrói suas habilidades e seu conhecimento da linguagem oral e escrita na interação
com os outros e com a própria língua, como
objeto de conhecimento (SOARES, 2007, p.
103).

O que está sendo dito é que, se a criança
é sujeito ativo, produtora de cultura e História,
atuando na realidade assim como é transformada por ela, não é mais suficiente conceber
a escrita enquanto código exija o pleno desenvolvimento de uma variedade de habilidades
cognitivas como psiconeurológicas e perceptivas-motoras para ser desvendada. Antes, os
códigos e signos da língua estão postos para
serem apreendidos, compreendidos e ressignificados. Isso significa que a criança tem um
jeito próprio de estar e atuar no mundo, que
envolve todo aquele escopo já mencionado da
ludicidade, afetividade, cognição, e que a apropriação da língua pela criança precisa ser respeitada na perspectiva de seu tempo próprio.
[...] se a escrita é concebida como um código de
transcrição, sua aprendizagem é concebida como a
aquisição de uma técnica; se a escrita é concebida
como um sistema de apresentação, sua aprendizagem
se converte na apropriação de um novo objeto de conhecimento, ou seja, em uma aprendizagem conceitual
(FERREIRO, 2001, p. 16)

Após esse alerta, então, tem-se fundamentação para se entrar na questão da oralidade
no processo de letramento da criança, sempre
atentando para o fato de que processos de letramento e processos de alfabetização caminham juntos. O que se constata em diferentes
estudos é que de uma perspectiva tradicionalista de Educação, a oralidade é desvalorizada, sem perceber que a oralidade, assim como
a escrita, é modalidade da linguagem verbal,
uma vez que seu princípio se fundamenta na
organização coerente de palavras de forma
que se constituam significados e sentidos. E
uma vez que há a exigência de haver significado e sentido, trata-se, portanto, de um contexto
social. Considerando as interações e relações
sociais, assim como o momento histórico, é
por meio da oralidade que se efetiva a maior
parcela de atuação na realidade. As interações
cotidianas mais imediatas são mediadas, em
grande medida, pela comunicação oral. Aqui
está a importância da oralidade nos processos
de letramentos (GOULART, 2010).

1013

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

Segundo o autor (2010), o que se reproduz
no senso comum é que a aquisição da escrita
e da leitura seja mais complexa, e por sua vez,
mais difícil, do que o desenvolvimento das capacidades de linguagem oral. Entretanto, o desenvolvimento da linguagem oral, na dimensão
da necessidade de organizar ideias e conceitos
e de relacionar sistemas, significados e sentidos, revela-se extremamente complexo. Essa
falsa impressão de que o desenvolvimento das
capacidades da linguagem oral seja mais fácil
decorre de sua maior presença no cotidiano, o
que remete a uma maior familiaridade com o
processo.
Para Goulart (2010), falar aqui da contribuição da oralidade nos processos de letramentos, é falar das capacidades comunicativas a
partir da utilização de formas adequadas desta
linguagem conforme as exigências das circunstâncias e situações sociais. Portanto, a correlação entre letramento e oralidade extrapola os
limites de apenas compreender a estrutura do
sistema linguístico. Pois ser humano, marcadamente em sua constituição social, é constituído
predominantemente por linguagens e ao que
concerne às interações, é a oralidade que exerce prevalência até mesmo sobre as demais formas de linguagem. É por meio dela, por exemplo, que se efetiva uma das maiores parcela de
contribuição da apreensão e entendimento de
mundo – leitura da realidade – desenvolvido
pela criança, oportunizando a inserção e atuação no contexto enquanto sujeito atuante e
responsável.

dades de empatia. Importante atentar para não
confundir o desenvolvimento desse sentimento
de valorização de si e do outro como sendo
exclusivo da oralidade; seria um equívoco. O
que se afirma é que adequada capacidade de
apreensão e interpretação, de argumentação
e contextualização, dentre outros movimentos
reflexivos, oportunizados pela adequada oralidade, pode potencializar o desenvolvimento da
empatia, condição sine qua non de uma sociedade coesa e harmônica. E para além de princípios políticos e ideológicos, a consciência de
si e do outro, característica preponderante da
condição humana, é em grande medida ratificada pela linguagem oral (GOULART, 2010).
Esses são aspectos mais expandidos em
que se está considerando a humanidade em
suas definições gerais. Em dimensões regionalizadas e da localidade, a linguagem oral efetiva o letramento na medida em que se preserva
e difunde aquela cultura. Costumes em comum
se perpetuam no compartilhamento das ações,
atividades, sensações e afins mais imediatas,
todas elas fortemente mediadas pela oralidade.
Da mesma forma, é pela oralidade que dialoga
com outras culturas e se transformam. Como
afirma Bakhtin, as relações sociais, sendo elas
de profundidade e duradouras, ou sendo imediatas e voláteis, são marcadas pela linguagem. E a linguagem que mais se efetiva, talvez
sendo a mais acessível, é a oral.

Segundo o autor (2010), é a partir de um entendimento em que se considera a Educação
enquanto uma Instituição social integral com
grande potencial de coesão, tal afirmativa de
que a oralidade oportuniza a apreensão adequada da realidade no atendimento de suas
demandas subjetivas e no atendimento das demandas coletivas, significa também dizer que
a criança está passando por um processo
de sensibilização de auto-reconhecimento
e de reconhecimento do outro. Ao fim e
ao cabo, é o desenvolvimento das capaci1014
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que se buscou com as singelas considerações aqui apresentadas foi, primeiramente, a ratificação da criança-sujeito enquanto centralidade de qualquer processo educativo, que, por conseguinte, abarca a educação escolarizada. Avalia-se que somente nesses termos a Educação
pode ser libertária e emancipadora.
Tendo tal pressuposto como fundamental, agora especificamente concernente a ambientes escolares e os processos de alfabetização e letramento, o princípio é o da integralidade, ou como
se está convencionando chamar, Educação Integral, na qual se propõe a formação do educando
e da educanda não apenas referente a conteúdos científicos, responsabilidade própria da escola, mas também, considerando os contextos desses sujeitos, suas experiências vivenciadas
e suas perspectivas e expectativas de atuação na realidade enquanto cidadãos participativos e
responsáveis. E nesta esteira, o conceito de letramento toma proporções de importância imensurável, pois letramento perpassa todo o processo de desenvolvimento do sujeito, uma vez que,
em sentido amplo, trata-se das faculdades e capacidades do sujeito apreender, compreender e
atuar na realidade de forma significativa, ratificando sua condição de sujeito.
Especificamente concernente ao tema, buscou-se evidenciar sobretudo que as atividades cognitivas humanas são mediadas pela linguagem oralizada, e nessa medida, é artefato fundamental, primeiramente de desenvolvimento global e, segundamente, da caracterização do indivíduo
enquanto sujeito que atua na realidade. Em última instância, o pensamento opera por meio da
linguagem oral. E aquilo que se revela mais importante, uma vez da organização humana em
sociedade, é por meio das diferentes linguagens, dentre as quais a oral merece destaque, que
o indivíduo se torna sujeito social e socialmente consciente de si. E se a oralidade contém essa
variedade de potenciais, a contribuição para a alfabetização e, marcadamente, para o letramento, são imensuráveis.
Essa contribuição no processo de alfabetização e letramento se dá especificamente porque,
quando se ouve um discurso ou quando conversamos, internamente também se está produzindo
textos, organizando palavras, para que seja possível compreender o que está sendo enunciado.
A partir do que está sendo dito, reorganizar-se internamente, com palavras próprias do sujeito e
palavras que estão em processo de aquisição e assimilação, o discurso; reelabora-se o discurso
e já se potencializa réplicas. E nesse sentido, a oralidade apresenta maior funcionalidade para o
letramento do que para a alfabetização, na medida em que oportuniza a apreensão da realidade.
O que se está sendo dito e ouvido é interpretado e se organiza no intelecto do sujeito de forma
mais adequada ao momento de desenvolvimento global do sujeito; e assim, fomentando novos
desenvolvimentos.
O que está sendo dito então, e foi o que se buscou apresentar ao evidenciar a importância da oralidade para o processo de letramento, é que nessas trocas sociais e culturais, em que a oralidade é
fundamental, o mundo e a realidade se revelam. Revelado, está oportunizada
a
sua apreensão, interpretação, reinvenção e transformação; reconhece-se
significado e se constitui sentidos. Nesse exercício sofisticado de desvelar significados e atribuir sentidos, fundamentado em uma relação
dialética, ratificando os princípios construtivistas, apreende-se o objeto ao mesmo tempo em que o transforma e transforma a si mesmo,
oportunizando formas de ser e de agir, uma definição de maior exatidão de letramento.
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http://www.pergamum.univale.br/pergamum/tcc/
Processohistoricodecriacaoeimplantacaodascrechesemgovernadorvaladares19802010.pdf>
Acesso em: 27 agosto 2019.
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A DESCOBERTA DA LEITURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO:Neste artigo tem-se por finalidade discernir sobre o papel da literatura infantil para
a educação, e principalmente na vida da criança no processo de formação de leitor-crítico
e como cidadão participativo do meio social. Diante disso, a obra literária oferece para os
pequeninos leitores a oportunidade de desfrutarem demasiadamente de sua imaginação e
fantasia, possibilita criar uma postura crítica construindo seu pensamento reflexivo e criativo,
permite exprimir suas emoções e sentimentos, e desenvolver as competências literárias. E
cabe ao professor inseri-la nesse universo de forma significativa, pois o prazer de ler é adquirido naturalmente sem nenhuma imposição.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Criança; Desenvolvimento; Professor: Imaginação.

1019

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

INTRODUÇÃO

O

objetivo deste presente artigo é ressaltar sobre a importância da literatura infantil para a
formação da criança, sendo ela, um recurso que desenvolve a imaginação, criatividade,
senso crítico, oralidade, propicia o aperfeiçoamento da leitura e da escrita. Desse modo,
a literatura não tem uma função didática de transmitir conceitos definidos, mas sim o de estimular a
criança a pensar, criar, questionar-se, construir, sorrir, despertar seus devaneios. È possibilitar encontrar soluções ao um mundo cheio de conflitos, é suscitar o imaginário em que os personagens ganham vida, é ter a liberdade de expressar-se, sentir as mais variadas sensações (medo, alegria, tristeza, raiva, prazer), de querer mudar o final da história ou uma determinada parte que não lhe agradou.
O primeiro contato que a criança tem com um texto é feito oralmente, por meio de seus
familiares, contando contos de fadas, trechos da Bíblia, histórias inventadas, livros curtinhos, poemas sonoros, histórias vivenciadas e outros mais. Porém muitas crianças não têm
esse contato, pois muitos pais ou não tem tempo para contar uma história, ou são analfabetos, ou acreditam que estariam perdendo tempo contando histórias para seus pequeninos.
Com isso, acabam depositando toda a responsabilidade para a escola.Nesta perspectiva
o papel do professor tornar-se essencial nesse processo, é ele que promoverá o contato da
criança neste mundo de encanto e arte, para isso sua didática deve ser competente e ética.
Todavia, cabe ao docente possibilitar o momento da leitura um espaço agradável, prazeroso e
significativo, propício para desenvolver suas habilidades. È de grande relevância que o educador conheça as competências de cada aluno, desse modo, poderá mediar de forma positiva.
Diante disso a escolha do livro exige cautela, é importante avaliar se as páginas oferecem conotação estética beleza, ricas de imagens, escrita, permitindo o exercício do pensar, imaginar, perguntar,
é preciso estar condizente com a faixa etária dos alunos. Existem diversos mecanismos para tornar
a história atrativa, como trabalhar de forma diferenciada dramatizando-a e com o uso de fantoches.
Esses recursos permitem a criança viajar em um mundo de encanto, dando asas a imaginação, possibilitando construir seu pensamento reflexivo e criativo, e exprime suas emoções e sentimentos.
A Literatura Infantil não é um meio para promovermos o hábito de ler entre as crianças, ou uma tarefa obrigatório, dessa forma perderia seu real objetivo, que é o de despertar o prazer de ler de maneira natural e significativa, contribuindo para a formação de cidadãos-leitores e críticos. Através desse instrumento tão valioso que a criança desenvolve-se
integralmente, sua criatividade, sensibilidade, senso crítico, imaginação, linguagem, fantasia, socialização, valores, personalidade. Porém, se a leitura for desprazerosa tornado-se um fardo, o aluno não desfruta do prazer que o livro pode proporcionar, e quando chegar à fase adulta não terá entusiasmo de ler, e não usufrui na beleza extasiante do livro.
Cita-se também nesse artigo a questão da formação precária dos professores, resultando na
deficiência de uma postura mediadora e de um professor-leitor, pois para se formar aluno-leitor
o professor também tem que ter essa formação. A leitura torna-se uma prática necessária e fundamental permite que o leitor interaja com o mundo não apenas para decodificar as palavras,
mas adquirir uma postura ativa no meio social. E por meio desse instrumento rico que é capaz
de emergir a emoção, prazer, entretenimento, fantasia para crianças e adultos, pois o contato
com esse universo de encanto e magia não tem uma idade definida todos podem experimentar.
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A DESCOBERTA DA LEITURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com Perrotti (1991), a Literatura
Infantil foi inserida tardiamente na cultura brasileira, teve seus primórdios nos fins do século
XIX. Nesse período, a literatura infantil tinha intuito pedagógico, era entendida como veículo
de transmissão de valores e, sobretudo moral.
Era utilizada de forma obrigatória e desprazerosa, tinha uma concepção utilitária. A partir do
início dos anos 70 uma geração de escritores,
com consciência nova de seu papel, enfatizou
a importância da arte e do encanto nos livros.
Carlos Jansen e Alberto Figueiredo Pimentel foram um dos pioneiros da literatura infantil, também não podemos de citar Monteiro Lobato,
que apresentou ao mundo a conhecida obra:
”O Sítio do Pica-Pau Amarelo. De acordo com
Edmir Perrotti: “Somente quando as literaturas
para crianças e jovens abandonam o utilitarismo é que podemos nascer uma tendência que
seja comprometida prioritariamente com a Arte
e não com a Pedagogia.” (1991, p.14).
A Literatura Infantil foi incorporada no currículo educacional, a fim de proporcionar a criança
o contato com o mundo literário. E esse primeiro contato deve ser efetivado de forma prazerosa e significativa, propiciando ao leitor suscitar
o imaginário, criatividade, curiosidade, senso
crítico, que tenha liberdade de pensar, duvidar,
descobrir, divertir-se, perguntar, inquietar-se,
questionar-se. Diante disso, seu principal intuito é impelir o imaginário e não o pedagógico.
E por meio desse mundo de encanto, sedução e arte, em que cada página manuseada
ofereça a oportunidade de imaginar, sentir diversas emoções, construir seu próprio cenário, e principalmente compreender e encontrar
respostas do mundo de conflitos, de maneira
lúdica, a criança possa se desenvolver formando-se um leitor-crítico. Segundo Abramovich
“[...] é importante para a formação de qualquer
criança ouvir muitas, muitas histórias...e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito
de descoberta e de compreensão do mundo”
(2003,p.16).

O ato de ler propicia o desenvolvimento integral da criança, e principalmente uma reflexão
crítica sobre o que está sendo lido, permitindo
que a mesma construa suas hipóteses, conceitos atitudinais de valores, dessa maneira
perceberá as dimensões de companheirismo,
respeito, normas, para que assim possa tornar-se um aluno cidadão consciente e crítico.
Desse modo, é muito importante para qualquer
criança ouvir histórias, pois esse contato lhe
propiciará um crescimento infinito.
O primeiro contato que a criança tem com
as histórias é oralmente pelos seus familiares,
contando contos de fadas, trechos da Bíblia,
histórias inventadas, livros curtinhos, poemas
sonoros, histórias vivenciadas. E esse momento deve ser iniciado desde a gestação, quando
ainda estão sendo gerados. Nesta perspectiva, é de grande importância e incentivo que os
pais contem histórias recheadas de encantamento, pois dessa maneira estarão despertando em seus filhos o prazer de ler. Além das histórias dos belos livros, os pais podem contar
fatos vivenciados como o nascer: “Se os pais
tivessem consciência da importância de contar
uma história ao pé da cama para seus pequenos certamente teríamos uma adolescência
menos traumatizada” (DINORAH, 1995, p.49).
À medida que crescem, a criança já é capaz
de escolher a história que quer ouvir, ou a parte da história que mais lhe agrada. Com isso,
as histórias vão tornando-se aos poucos, mais
extensas, mais detalhadas, permitindo enriquecer seu vocabulário e compreender as diversas
indagações que o mundo real lhe apresenta.
A criança quando tem o contato desde cedo
com o livro, maior será a probabilidade de ser
um adulto leitor-crítico e tornará o processo de
alfabetização favorável na compreensão das
competências da leitura. Infelizmente, muitas
crianças não possuem o contato com o livro
por falta de interesse, isso é decorrente da falta
de estímulo das instituições responsáveis (família, escola, educadores).
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E chegam à fase adulta com dificuldades de
interpretações, com déficit na leitura e escrita, e
principalmente desinteressada em ler um livro.
O desinteresse é ocasionado muitas das vezes
pela falta de participação dos pais, alguns são
analfabetos, outros não têm tempo para contar
histórias, e acabam transferindo toda a responsabilidade na escola. Diante disso, o professor
tem uma tarefa exeqüível de desenvolver e envolver, de maneira a seduzir a criança nesse
universo literário de encanto e beleza. De acordo com Coelho: “Uma pena ver as prateleiras
repletas de livros e as crianças indiferentes a
eles, perdendo a oportunidade de enriquecer
a infância. Precisamos despertar-lhes o desejo de ler, enquanto há tempo […]” (COELHO,
1985, p.35).
A falta de interesse das crianças e adultos
pelos livros é decorrente também pela ausência de estética nos livros, devido ao fato que
muitos escritores desvalorizam e desrespeitam
esse mundo que envolve imaginação e arte.
Todavia, os mesmos sentem-se envergonhados em falar que escrevem para “crianças”,
resultando em as páginas sem vida e estética,
tornando desprazerosa sua leitura. Os escritores devem valorizar essa literatura maravilhosa,
pois produzir textos sedutores, em que ofereça
encantamento e suscite o imaginário do início
ao fim, é uma arte que infelizmente poucos
conseguem. Edmir Perrotti afirma que: “...fazem uma literatura banal, vulgar, e insuportável,
acreditando ou querendo fazer acreditar que se
possa fazer livros para crianças sem imaginação, sem estilo e sem idéias [...]” (1986, p.78).
Um dos fatores que contribuem para que as
crianças despertem o gosto pela leitura é a escola. A escola sendo um espaço democrático
e privilegiado de leitura deve estimular o exercício da mente, a percepção do real, consciência do eu em relação ao outro. Diante disso,
cabe a mesma desenvolver na criança o hábito
de ler por prazer, e não por obrigação, como
uma tarefa a ser cumprida, e o professor deve
mediar esse processo de forma prazerosa e
de relevância ao seu aluno. De acordo com

Mariah Dinorah: “No período mais importante
de se formar o gosto pela leitura, as crianças
estão na escola... Está nas mãos do professor
de primeiro grau esse compromisso inadiável”
(DINORAH, 1995, p.46).
A escola deve buscar conhecer e propiciar
ao aluno o desenvolvimento das competências
de leitura e de escrita. E a literatura infantil
pode influenciar esse processo de maneira positiva ou negativa a efetivação do senso crítico.
Entretanto, o docente preocupado com a formação integral e a aprendizagem de seus alunos, reconhecerá que a Literatura Infantil não
está embasada somente em um livro colorido
cheio de imagens, pois quando conta-se ou lê-se uma história a criança é capaz de comentar, indagar, discutir, criar hipóteses, interpretar,
desenvolver sua expressão verbal, produção
escrita, aprende as normas gramaticais e ortográficas permite o aperfeiçoamento oralidade,
o aprimoramento do desenvolvimento intelectual, de maneira lúdica e agradável, é nesse
momento que percebemos a fase inicial da interpretação textual (DINORAH, 1995).
segundo a autora (1995), sabe-se que, a literatura não é usada apenas para incentivar os
o hábito de ler dos educandos, e nem deve
ser imposta, nem como uma tarefa para nota,
mas por meio dela as crianças desenvolvem
as competências literárias da leitura e a escrita,
contribuindo para uma alfabetização prazerosa, e adquirindo a compreensão do mundo e
do ser humano, dos valores éticos e morais, de
maneira natural.
A literatura infanto-juvenil além de ser um instrumento que possibilita a formação de um cidadão-leitor, ele também é interdisciplinar, em
que abrange outras disciplinas como: História,
Geografia, Matemática, Sociologia promovendo os alunos interação com diversos conteúdos sem perceber, e quando aprende um determinado conteúdo específico, à aquisição do
mesmo será satisfatório, pois já teve o contato
antes. Possibilita aos professores também a
coesão de sua disciplina com as demais, des1022
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ligando-se dos conteúdos específicos e interligando com temas transversais(sexualidade,
separação, nascimento, morte, entre outras).
Segundo Fanny Abramovich: “É através duma
história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos...É ficar sabendo história.
Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem
precisar saber o nome disso tudo e sem achar
que tem cara de aula (ABRAMOVICH, 2003,
p.17).
Existem fatores que propiciam uma boa aula
de leitura, e o ambiente deve ser considerado, é essencial que seja um espaço agradável,
desafiador, instigante, no qual, a criança sinta-se livre para escolher um livro que lhe agrada, que explore as diversas variedades lingüísticas, que se sinta à vontade para encontrar
uma posição aconchegante. È importante também que o educando vivencie à pluralidade de
textos literários em seus vários níveis, porém
esse processo deve ser realizado no sentido
de despertar o prazer de ler, possibilitando ao
leitor compreender e interpretar aquilo que estará sendo lido.
De acordo com Suzana Vargas: “Podemos
distinguir vários tipos de leitura, mas interessa-me neste trabalho a leitura da literatura real...
sempre no sentido de despertar o prazer do
texto e aguçar o potencial cognitivo e criativo
do aluno” (VARGAS, 2000, p.8).
O ato de ler não se exprime no sentido de
formar crianças leitoras, mas sim estimulá-las
a refletir, criar, imaginar, é permitir que elas
compreendam o texto literário associando com
a realidade, e assim conseguindo resolver os
conflitos que as indagam dando sentido, existência e valor. A literatura infantil tem uma
função formadora agindo de maneira global:
nos aspectos sociais, cognitivo, crítico, e para
que esse processo seja bem sucedido cabe
ao professor ser o mediador, que utilize o livro
de forma estética e não didática, envolvendo
os leitores em mundo de beleza e descobertas. “Ora, a literatura é arte, portanto, envolve
prazer e emoção... o professor precisa saber
“envolver” o aluno ” (VARGAS, 2000, p.22).

Muitas vezes os próprios professores afastam
o aluno do livro, pois a didática planejada para
as aulas de leitura, não estão condizentes com
o que os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Portuguesa estabelece para o ciclo 1 e
2 que propõe que o indivíduo se desenvolva
significativamente as etapas de leitura, contribuindo para a formação de leitores competentes. Porém, o que ocorre é o oposto as aulas
são cansativas e coercitivas, em que o professor após o término da leitura aplica atividades
de questionários, fazendo perguntas que não
levam o aluno a pensar de forma desafiadora.
Mediante isso, a autora Eliana Yunes e Glória
Pondé afirmam que: “[...] leitura não é castigo, não exige respostas prontas, nem se mede
com provas […]”, (PONDÉ, 1988, p.60).
A Literatura Infantil é adotada por diversos
gêneros de textos : poesias, prosas, literários,
não-literários, narrativas, livros sem textos, entre outros. Todavia o professor ao elaborar seu
planejamento deve procurar selecionar livros
que explore a criatividade, imaginação e reflexão de seus alunos. É de grande relevância
que o livro esteja condizente com a faixa etária
de seus alunos, e o educador ao fazer a escolha do livro deve também, considerar a realidade dos mesmos, respeitando suas opiniões,
gostos, saberes, pois somente dessa maneira
a criança poderá expressar suas emoções,
sentimentos, indagações sem nenhum constrangimento.
Portanto, é essencial que o educador conheça sua sala, as competências literárias de cada
criança, conhecendo-as poderá mediar e intervir de maneira positiva para a ampliação dessa
competências: oralidade, intelectual, social. Segundo Lúcia Pimentel Góes: “[...] que respeite
a liberdade do leitor, que se colocará, com sua
opção resguardada, podendo refletir à vontade, sem constrangimentos.O leitor infantil e
juvenil que for formado nesse processo será
um homem que pensa, avalia, crítica, escolhe”
(GÓES, 200-?, p.17).
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Para o autor, diante disso, os livros para tornar
interessante aos pequeninos leitores devem apresentar páginas ricas de imagens, gráficos, palavras, em que as frases estejam condizentes e coerentes ao desenho ilustrativo, pois a história não
se finaliza quando se fecha o livro, para ter seu
real significado é interessante que o docente converse com as crianças, estimulando-as pensar, e
essa atividade deve ser realizada de forma lúdica e prazerosa, propiciando o desenvolvimento
de sua capacidade de observação, comparação,
levantamento de hipóteses e raciocínio, reflexão
crítica sobre a história.
Durante o seu desenvolvimento a criança passa por estágios psicológicos que precisam ser
observados e respeitados pelo educador. Nessa perspectiva, é necessária a adequação dos
livros às diversas etapas pelas quais a criança
passa, pois quando contamos uma história que
exija um raciocínio que os mesmos não estão
ainda preparados para compreensão, o aluno se
frustrará e perderá o gosto pela leitura.De acordo
com Betty Coelho, essas etapas não dependem
exclusivamente de sua idade, mas sim pelo nível
de conhecimento, de amadurecimento psíquico,
afetivo, intelectual e o domínio que tem dos mecanismos da leitura (COELHO, 1995, p.14).
Como vimos à escolha do livro pode ser positiva para o desenvolvimento do educando, ou
trazer muitas conseqüências negativas que lhe
acarretaram pelo decorrer de sua vida. E um professor ético e competente deve conhecer as diversidades literárias. Temos desde os clássicos
das histórias de Monteiro Lobato com o “O Sítio
do Pica-Pau Amarelo, Chico Buarque “Chapeuzinho Amarelo”, Ruth Rocha, Angela Lago, Sidônio
Muralha “Dia de Festa”, Fábulas Brasileiras de
Lúcia Pimentel, até os livros sem textos como o
de Monique Félix“ O ratinho que morava no livro”.
Há autores que brincam com as palavras, com
ludicidade verbal, sonora e musical, como: Chico Buarque “Saltimbancos”, Toquinho. E outros
que ousam nas palavras poéticas: Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Mário Quintana, Carlos
Drummond de Andrade, entres outros (COELHO,
1995).
Diante disso, os livros para tornarem interessante aos pequeninos leitores devem apresentar
páginas ricas de imagens, gráficos, palavras, em
que as frases estejam condizentes e coerentes
ao desenho ilustrativo, pois a história não se finaliza quando se fecha o livro, para ter seu real

significado é interessante que após o término da
leitura o docente converse com as crianças, estimulando-as pensar, e essa atividade deve ser realizada de forma lúdica e prazerosa, propiciando
o desenvolvimento de sua capacidade de observação, comparação, levantamento de hipóteses
e raciocínio, reflexão crítica sobre a história (COELHO, 1995).
O professor deve ter consciência que o objetivo de contar histórias, não deve ter intuito pedagógico, de só transmitir conhecimentos, valores
morais e éticos, ou para incentivar o hábito de ler,
mas levar a criança desenvolver a imaginação,
emoções, sentimentos e logo seu senso-crítico,
pois liberando seus pensamentos poderá construir e criar hipóteses daquilo que está lendo ou
ouvindo novas histórias reais e fictícias. E a aquisição do conhecimento, dos valores morais, e a
incentivação ao prazer de ler, será adquirida ao
longo do tempo de maneira natural e no ritmo
próprio da criança, sem nenhuma imposição ou
obrigação. Contudo, o objetivo de contar histórias
não é só de ensinar, mas trabalhar com a alma
da criança a sua essência, respeitando-a como
ser humano que tem limitações e muitas habilidades (COELHO, 1995).
Para Contar histórias para crianças parece fácil,
mas ao contrário do que alguns docentes imaginam, ela é uma arte que requer cuidado e magia. Mediante a isso para contar uma história e
torná-la significativa e fascinante, é necessários
alguns mecanismos: postura, entonação da voz,
emoção, clareza, intensidade. É importante que o
professor utilize dos diferenciados meios atrativos
para contar histórias, visando despertar o prazer
dos alunos pela leitura como: fantoches e dramatização (COELHO, 1995).
Dessa forma, a história emocionou, envolverá
os alunos na magia e criatividade que o livro traz.
Uma leitura rica e prazerosa estabelece uma relação comunicativa entre o livro e a criança. O
envolvimento que a criança cria com o texto e a
trama da história, é capaz de atingir a emoção
e ao mundo de emoção e imaginação, levando-a ”entrar” dentro da história, identificando-se
com personagens colocam-se no próprio papel
de príncipe ou de vilão. È esse momento que a
história ganha vida, e significado, pois por meio
dessa beleza a criança constrói seu pensamento reflexivo e criativo, e exprime suas emoções e
sentimentos, e assim o leitor percebe o prazer de
ler o livro. Segundo Maria Alice Faria:
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[...] a relação do leitor com a obra é afetiva;
ela se manifesta pela identificação do leitor com
a história, com os temas tratados, com os personagens..ao pequeno leitor, por meio se sua imaginação, cabe construir mentalmente essa trajetória das personagens, fazendo a ligação entre
uma cena e outra (FARIA, 2008, p.15).

xa a desejar nessa questão, atribui importância
a outras disciplinas, e esquecem que o ato de ler
deve ser sempre estimulado até na fase adulta.
Quando esses profissionais chegam a sala de
aula tornam o momento da leitura desagradável
e obrigatório, impõe as crianças livros desinteressantes e aplicam questionários desconexos,
pois na maioria das vezes não possuem nenhuO professor quando propicia uma leitura signi- ma base para mudar essa postura, devido à falficativa, estará contribuindo no processo de en- ta de ensinamentos e conhecimento acadêmico
sino-aprendizagem de maneira enriquecedora, (ABRAMOVICH, 2003, p.18).
permitindo que o aluno construa sua imaginação
sem ser limitado aos seus devaneios, associando
O contato com a leitura não exprime apenas
o irreal com a realidade.Quando o professor é nos âmbitos escolares, ela está empregada nas
desestimulador não transmite segurança e entu- diversas instituições sociais: família, bibliotecas,
siasmo na história, a criança percebe e com isso livraria, meios de comunicação, contadores de
aquela determinada leitura perderá seu valor para histórias. Todavia, o processo da leitura é uma
os pequenos. É essencial que o professor goste relação que veicula a linguagem oral, escrita, gráde ler e principalmente que seja um leitor , não há fica, em que por intermédio das palavras simples
como formamos uma criança se a nossa postura ou complexas, permite ao leitor decodificar as
é totalmente divergente ao que ensinamos.
imagens do mundo da ficção com a realidade.
Esse diálogo entre leitor e livro deve ser consO educador precisa também sentir-se encan- tantemente estimulado, principalmente pelos
tado com essa magia e arte, pois a sua emoção educadores, que deve propiciar aos educandos
pela história (frustração, alegria, raiva,medo) será a compreensão e interpretação das diversas lintransmitida para por meio da expressão facial guagens que são lhes apresentadas (ABRAMOe da entonação da voz para as crianças. É im- VICH, 2003, p.18).
portante que o professor faça à leitura do livro
antes de ler para a sala, pois pode haver palaA contribuição da história para a criança é muivras desconhecidas, e ele fazendo esse conhe- to importante no processo de desenvolvimento
cimento prévio evitará certos erros de leitura e social, afetivo, cognitivo, por meio dela, a criança
de pontuação. Além dos professores, pais, temos torna-se pensante.
os contadores de histórias (doutores da alegria),
em que se dedicam voluntariamente em tornar a
O contato com a leitura não exprime apenas nos
contação um momento de encanto, alegria e ma- âmbitos escolares, ela está empregada nas divergia para crianças debilitadas: “Ler histórias para sas instituições sociais: família, bibliotecas, livracrianças.. é poder sorrir, rir, gargalhar com as si- ria, meios de comunicação, contadores de histótuações vividas pelos personagens..Contar histó- rias. Todavia, o processo da leitura é uma relação
rias é uma arte.. é tão linda!!! É ela que equilibra que veicula a linguagem oral, escrita, gráfica, em
o que é ouvido com o que é sentido” (ABRAMO- que por intermédio das palavras simples ou comVICH, 2003, p.18).
plexas, permite ao leitor decodificar as imagens
do mundo da ficção com a realidade. Esse diáloO reconhecimento e a valorização da importân- go entre leitor e livro deve ser constantemente escia da literatura infantil efetuam-se na formação timulado, principalmente pelos educadores, que
acadêmica do docente, pois é por meio dela que deve propiciar aos educandos a compreensão
os futuros educadores desenvolvem suas técni- e interpretação das diversas linguagens que são
cas narrativas, gestuais e principalmente permite lhes apresentadas. Diante disso a escola sendo
que aqueles que tiveram algum trauma com o li- um dos principais instrumentos para promover
vro ou não, viagem em mundo de encantamento, o contato com o livro, o professor assume uma
vida e arte e aprimorem sua leitura. Nesse senti- função extremamente importante de estimular os
do é muito importante que os próprios professo- educandos a gostar de ler por prazer e não por
res de cursos superiores saibam aplicar aulas em uma necessidade (ABRAMOVICH, 2003, p.18).
que os futuros docentes possam compreender o
seu real papel da literatura na educação. Todavia, a capacitação acadêmica, infelizmente, dei1025
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que a Literatura Infantil é um instrumento imprescindível na formação das crianças, por meio dela o leitor desenvolve sua imaginação, criatividade, percepções mentais, linguagem, socialização, competências literárias, auxiliando no processo de alfabetização. Ouvir histórias é viver um momento de prazer, divertimento, sonho, encantamento, sedução, de descoberta,
e um momento crescimento e formação de cidadãos, críticos e leitores.
Desse modo, a Literatura Infantil deve estar pautada em uma literatura estética, em que as páginas do livro, possibilitem que a criança viajar em um universo de fantasia e arte. O livro não
deve ter intenção didática de transmitir conceitos, ou aplicar algum tipo de exigências formais
como: provas, pois dessa maneira estaremos contribuindo para uma formação alienada.
O livro estético proporciona à criança a oportunidade de vivenciar os enredos e os seus desfechos, colocando em ação sua fantasia e imaginação, permitindo um maior conhecimento, sem
influenciá-la, mas estimulá-la a pensar, a criar e recriar suas hipóteses, construir sentidos e estabelecer relações com o seu mundo real, e seu mundo exterior.
A literatura infantil deve ser trabalhada desde cedo, pois proporcionará a criança, não só o
prazer de ler, mas também sua autonomia, de escolher qual história querem ler, propicia apreciar
textos diversificados, que contribuíram para a formação de um adulto- com criticidade. O papel
do professor nesse processo é de grande relevância, a de instigar os educandos a gostar de
ler por prazer e não por uma necessidade,desse modo, sua didática deve estar pautada em uma
postura mediadora de incentivar o exercício da mente de seus alunos, para isso é necessário
estar coeso com a realidade dos mesmos, conhecer as competências literárias de cada um,
para que assim possa intervir de maneira positiva na formação das crianças.
Para uma contação de história em que a emoção seja evidente, é necessário ter um bom livro
nas mãos, e este não pode ser escolhido porque o foi o primeiro livro que se viu na biblioteca, é preciso que o docente realize uma leitura antes de ler para seus alunos, para que assim
possa evitar de gaguejar quando pronunciar uma palavra desconhecida, respeitar as regras de
pontuação e pausas nas frases. Dessa maneira, quando chegar o momento de narrar a história,
conseguirá transmitir a emoção verdadeira da mesma, envolvendo os ouvintes em diversas sensações afetivas e imaginativas.
O livro, para torna-se interessante aos pequenos leitores, devem oferecer um material rico, tanto nas imagens, quanto na escrita, e o professor deve cuidadosamente escolher um livro atrativo,
que estimulará seus alunos a pensar. O ato de contar histórias não se restringe apenas as crianças alfabetizadas, é interessante ressaltar que independente da idade o livro se adequa a todos
as competências literárias, basta o professor saber selecionar o melhor livro para determinada
idade. Sendo assim, o mesmo não poderá se basear no critério da linguagem dos livros, em que
as palavras simples são mais fáceis de compreender, muito pelo contrário, se devem escolher
livros com uma linguagem realista, com palavras simples e complexas, permitindo o exercício da mente e na resolução de conflitos.
A participação dos pais também é essencial, pois possibilita que a
criança se desenvolva desde cedo, quando ainda são bebês, e quando chegam a escola, dará continuidade no processo de interpretação textual. O professor quando propicia uma leitura significativa,
contribuirá para a formação de leitores que se identificam com o livro
de forma prazerosa, e encontrará a beleza extasiante e cutucante ,do
livro por meio das palavras.
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O MACHISMO NA LITERATURA
DRUMMONDIANA

RESUMO: Carlos Drummond de Andrade escreveu tanto prosa quanto poesia. Sua obra caracteriza-se por ter uma linguagem expressiva e rica. O senso de humor está em sua obra que é
complexa e vasta. Temos um poeta distante do mundo a sua volta com temas sobre a família
e o cotidiano, fazendo uso de uma linguagem mais coloquial na qual a emoção é contida e o
humor, o sarcasmo e a ironia são percebidos. Um escritor que se envolve com a realidade do
seu mundo, mais especificamente, a guerra, trazendo todo o sofrimento humano, a decepção
e a questão política com todas as consequências , assim como indaga , as dúvidas e o vazio
que acompanham o homem. Mas, temos poemas eróticos que beiram o limite entre a pornografia e o erotismo. É, sobre este tema que o presente artigo visa explorar, assim como a visão
machista em seus poemas sobre o assunto.

Palavras-chave: Poesia; Erotismo; Visão; Machista.
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INTRODUÇÃO

C

arlos Drummond de Andrade foi um poeta da era Pós- Modernista Brasileiro conhecido
como “poeta público” tendo como principal obra o livro A Rosa do Povo que traz suas
críticas a sociedade. No entanto, há um livro que foi publicado após o seu falecimento a
seu pedido: O Amor Natural. Este artigo tem como objetivo explorar um pouco desta obra, tendo
como objetivo específico levantar a visão machista do sexo na poesia drummondiana, uma vez
que é uma temática atual mesmo tratando-se de um livro publicado em 1992.
O artigo tem como objetivo geral escrever sobre o perfil do autor dentro do movimento literário
do qual faz parte, seguindo para um objetivo mais específico ao analisar alguns poemas do autor
que seguem uma linha que classificaremos de poesia erótica.
Em seguida, dar um panorama de como o assunto “erotismo” vem sendo abordada ao passar
do tempo na literatura. E, ao final, analisar alguns poemas “eróticos” da obra do autor.
Essa abordagem de seus poemas não é muito conhecida, por isso, surge este artigo com a
finalidade de discutir uma visão machista do sexo na literatura drummondiana.
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UMA BREVE INTRODUÇÃO DA
OBRA DE CARLOS DRUMMOND DE
ANDRADE

Já em Lição de Coisas, temos um poeta que
faz uso de uma linguagem nominal destacando-se os aspectos visuais e sonoros, “desintegrando” o verbete.

Carlos Drummond de Andrade, mineiro de
E, quanto ao livro O Amor Natural. Em que
Itabira, nasceu em 1902 e faleceu em 1987.
Foi um escritor da era Pós Modernista que se- momento da obra de Drummond podemos
classificá-lo. Seu livro de poesia erótica foi pugundo Alfredo Bossi (1994, p. 440-441):
blicado em 1992 após o seu falecimento (um
Definindo-lhe lucidamente o caráter, disse Otto Ma- pedido do próprio poeta). Segundo Sant’Anna
ria Carpeaux da sua obra que “expressão duma alma (DRUMMOND, 2010, p. 8), os poemas deste
muito pessoal, é poesia objetiva”. Parece-me que “alma livro beiram o limite entre a pornografia e o eromuito especial” significa, no caso, a aguda percepção
tismo.
de um intervalo entre as convenções e a realidade:
aquele hiato entre o parecer e o ser dos homens e dos
fatos que acaba virando matéria privilegiada do humor,
traço constante na poesia de Drummond. A prática do
distanciamento abriu ao poeta mineiro as portas de
uma expressão que remete ora a um arsenal concretíssimo de coisas, ora à atividade lúdica da razão, solta,
entregue a si mesma, armando e desarmando dúvidas,
mais amiga de negar e abolir que de construir (BOSSI,
1994, p. 440-441).

Manuel Gonzalo Graña que em 1981 recebeu o primeiro exemplar do livro, escreveu um
ensaio no qual descreve que o erotismo em
Drummond, trata de apagar os limites entre o
obsceno e o erótico lembrando que o conceito de obscenidade é relativo (DRUMMOND,
2010:8).

Escreveu tanto prosa quanto poesia. Sua
obra caracteriza-se por ter uma linguagem expressiva e rica. O senso de humor como cita
Bosi também perpassa sua obra que é complexa e vasta.
Podemos dividir sua obra em três momentos.
O primeiro, temos um poeta distante do mundo a sua volta com temas sobre a família e o
cotidiano, fazendo uso de uma linguagem mais
coloquial na qual a emoção é contida e o humor, o sarcasmo e a ironia são percebidos. Faz
parte deste momento, o livro Alguma Poesia.
Em um segundo momento, temos um escritor
que se envolve com a realidade do seu mundo,
mais especificamente, a guerra, trazendo todo
o sofrimento humano, a decepção e a questão
política com todas as consequências que uma
guerra traz ao mundo. Nota-se a mesma ironia
e humor inicial, porém com tons de esperança,
e, às vezes, de total descrença do mundo. Destaca-se neste período o livro A Rosa do Povo.
Por fim, o poeta indaga em Claro Enigma, as
dúvidas e o vazio que acompanham o homem.
1031
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Além de Graña, Drummond testou a reação
do público, publicando alguns poemas em revistas de cunho erótico e pornográfico. Também forneceu alguns dos poemas aos seus
amigos. E, em 1995, entregou a Maria Lúcia
Pazo Ferreira alguns de seus poemas para sua
tese.

O fato é que hoje não se distingue mais o erotismo propriamente dito e a pornografia, que é uma
deturpação da noção pura de erotismo. Se eu publicasse agora o livro iria enfrentar, por assim dizer,
um elenco bastante numeroso de livros em que a
poesia chamada erótica não é mais do que poesia
pornográfica e às vezes nem isso, porque é uma
poesia mal feita, sem nenhuma noção poética.

Nesta tese apresentada na UFRJ, Ferreira deNão quis, no momento em que há maior abertufende que o erotismo em Drummond nada tem ra, publicar esse livro porque não queria ser conde pornográfico e apresenta um fundo místi- fundido com outros que exploram esses temas de
co. Também destaca duas características em maneira que eu considero de mau gosto, inferior.
O Amor Natural: a “rejeição à pornografia” e a
Já me advertiram que a demora em publicar vai
“visão machista do amor”.

importar talvez num futuro próximo, em que meus
poemas já não ofereçam nenhuma curiosidade
O autor concedeu uma entrevista à Ferreira porque o tema já estará tão batido, já se esgotou
que faz parte da sua tese. Em uma das per- tanto essa série de assuntos e a educação sexual
guntas, Drummond fala sobre o motivo de não de uma forma errada ou certa se generalizou de tal
modo -- na escola, no rádio, na televisão e na casa
querer publicar o livro:
de família - que o meu livro de poemas correrá o
Esse poema “Mimosa boca errante” faz parte risco de constituir-se em livro de classe para jardim
da coleção de poemas eróticos intitulada “O Amor de infância [...] (ANDRADE, 2020).
Natural”. Você poderia dizer alguma coisa sobre a
sua intenção de não publicá-los no momento e a
Ainda na entrevista, Drummond fala sobre o
permissão que me deu, tão gentilmente, para que interesse em se estudar essa vertente de sua
pudessem ser abordados em minha tese de douto- obra:
rado sobre o erotismo na poesia de Carlos Drummond de Andrade?
Carlos, muito obrigada. O que eu pretendi com
Bem, a autorização e mesmo a sugestão que fiz
de lhe mostrar esses poemas para serem aproveitados na sua tese, a meu ver, é uma coisa óbvia
porque se o objeto da tese é exatamente o erotismo na minha poesia, não havia nada mais representativo do que esse volume inédito porque ele
trata exclusivamente desse tema em suas muitas
variações. Já na minha obra completa, publicada,
o erotismo aparece aqui e ali de uma maneira mais
ou menos intensa ou declarada mas não tem esse
sentido assim de tema único que “O Amor Natural”
possui.

esse tipo de pergunta foi dar uma panorâmica
da sua poesia, tanto através de “Poesia e Prosa”
como de “O Amor Natural”. Evidentemente, uma
panorâmica centrada no erotismo porque os outros aspectos foram desprezados nessa entrevista.
Nós estamos pesquisando a sua poesia tendo por
motivo o erotismo. Muito obrigada. Acho que você
esclareceu bastante. Sempre que for preciso, tomarei a liberdade de voltar a perguntar, mas, por hoje,
é só. Muito obrigada.

E eu agradeço a você, porque uma pessoa que
se preocupa com a minha poesia e descobre aspectos menos estudados dela, com a paciência, a
Não quis publicar até agora e hesito ainda em boa vontade e, ao mesmo tempo, com o seu senso
publicar -- ou antes, resolvi não publicar -- pela cir- crítico muito agudo, só pode me dar uma grande
cunstância de que o mundo foi invadido por uma alegria. Obrigado a você (ANDRADE, 2020).
onda de erotismo, logo depois convertida em pornografia, se é que a onda de pornografia não veio
antes.
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O SEXO NA LITERATURA UNIVERSAL
O sexo sempre esteve presente na história
da Literatura Universal, assim como a discussão se determinada obra pode ser classificada
como literatura erótica ou simplesmente pornografia. Sobre esse assunto, nos diz Carlos Ceia
(2020):
Esta distinção está longe de ser válida para toda
a literatura
que descreve experiências do desejo sexual e do
amor explícito.
Se atendermos ao facto de que até ao final do
século XIX, por
força da moral estabelecida canonicamente, toda
a literatura que
ofendesse os bons costumes, excita se claramente o apetite
sexual ou cuja linguagem incluísse termos licenciosos ou
obscenos era considerada “erótica”, com uma
forte carga
pejorativa, então não devemos ser nunca capazes de estabelecer
um critério rigoroso para distinguir o que é erotismo do que é
pornografia. Por exemplo, uma busca na Internet
sobre literatura erótica levar-nos-á hoje a toda a espécie de
sítios de pornografia comercial, o que pode ajudar a compreender
como é fácil confundir erotismo com pornografia.
Por outro lado,
a literatura erótica remete para as descrições estéticas do amor
sensual, rejeitando a exclusividade da procura do
prazer
explícito que resulta da exibição pública ou privada desse amor.
O nível de representação do amor sensual tem
servido também, com
muitos riscos, para distinguir o erotismo (softcore,
menos explícito, menos descritivo, menos visual)
da pornografia
(hardcore, mais explícita, mais descritiva, mais
visual).
Obviamente, encontraremos nas literaturas de
todo o mundo
inúmeros exemplos que podem contrariar esta
distinção. Uma outra

distinção tem a ver com o tipo de censura que o
erotismo (menos
censurável) e a pornografia (mais censurável) podem veicular.
Como esta distinção depende do tipo de formação cultural e moral
de cada indivíduo, não vemos como pode funcionar como critério
independente para avaliar as diferenças entre os
dois tipos de
representação literária do amor sensual. Finalmente, as mais
recentes tentativas da crítica feminista para distinguir entre
uma arte menos opressora da figura da mulher
enquanto objecto do
desejo sexual (erotismo) é uma arte que repugna
por reduzir a
mulher a um mero objecto sexual, simbólico ou
real
(pornografia), encalham no facto de muitas representações
literárias não separarem os papéis sexuais de
forma tão clara,
colocando até a figura masculina em funções
pouco edificantes ou
em posições de perda de poder. Por estas razões, e porque a base
de todo o desejo sexual é a relação amorosa (o
elogio de eros)
e não necessariamente a relação pornográfica
(do grego porné,
“cortesã, prostituta”, logo o elogio da prostituição), optamos
por consagrar a entrada deste verbete a partir da
designação
mais universal de literatura erótica, ficando implícita a
inclusão da literatura que se considere pornográfica, mas
também obscena, indecente, libidinosa, licenciosa, ultrajante,
etc., adjectivos com os quais têm convivido sinonimamente.
Aceitemos que “a pornografia é o erotismo dos
outros”
(pensamento atribuído a Chris Marker) ou que
estamos a falar de
“duas palavras que designam as mesmas coisas
como é evidente,
conforme o olhar que incida sobre elas” (Jean-Jacques Pauvert,
A Literatura Erótica, Teorema, Lisboa, 2001, p. 9).
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Prevalecendo a expressão literatura erótica, aceitemos
ainda que ela representa uma conquista da literatura
decadentista do século XIX, tendo até aí sido dominante a
expressão literatura sotádica (do grego SOTADÈS, autor
OBSCENO DO SÉC.III, A.C.).

Ainda sobre o assunto erotismo, Drummond
nos diz:
“A Carne é triste depois da felação” (“O Amor
Natural”)
“Sessenta e nove vezes boquilíngua” (“O Amor
Natural”)
A relação, mencionada nesses poemas de “O
Amor Natural”, é um refinamento erótico ou perversão que, pelo acordo mútuo, transformou-se em
desvio como ato ocasional entre parceiros íntimos?

ANÁLISE DE ALGUNS POEMAS DE O
AMOR NATURAL
Como descrito na introdução deste artigo,
a intenção é trazer alguns poemas deste livro
que trazem uma visão machista do sexo, na
qual pode se observar que somente o prazer
do homem é enfatizado, assim como a mulher
que está sempre ali para levar prazer ao homem:
Sem que eu pedisse, fizeste-me a graça
Sem que eu pedisse, fizeste-me a graça
de magnificar meu membro.
Sem que eu esperasse, ficaste de joelhos
em posição devota.
O que passou não é passado morto.
Para sempre e um dia
o pênis recolhe a piedade osculante de tua
boca.

Eu acho que esses casos citados, não são perHoje não estás nem sei onde estarás,
versões da natureza, estão integradas na natureza.
na total impossibilidade de gesto ou comuniO amor erótico, o amor sexual, o amor carnal é
cação.
legítimo porque dele depende a conservação da
Não te vejo não te escuto não te aperto
espécie. As formas de realização desse amor não
mas tua boca está presente, adorando.
estão codificadas. Não há nenhum livro no mundo
que estabeleça que esta forma é normal e outra
Adorando.
não. A condição para o ato é exatamente essa -- é
aquilo dar prazer, se dá prazer, não é pecado.

Nunca pensei ter entre as coxas um deus
São Paulo já dizia: “Amai e fazei (ANDRADE, 2010, p. 51).

o que quiserdes”. A perversão seria a tentativa de obter de um determinado ato, determinada variedade
de prazer diferente do normal que
seria o prazer da dor. Isso sim é o
único ato que eu acho vicioso, o
ato sexual praticado com intenção
de tirar sangue da vítima, de bater-lhe, de humilhá-la, chicoteá-la. Isso
já não é natureza, é realmente o
desvio do instinto e não pode ser
aceito como erotismo (ANDRADE,
2020).

Em vários poemas, aparecem as palavras
“pernas” e “coxas” e sobre esse assunto Ferreira fez a seguinte pergunta a Drummond:
Em Machado de Assis, a fixação pelos braços das mulheres é evidente. Em sua poesia,
pernas e coxas femininas se destacam. Isso
começou em Belo Horizonte quando você era
adolescente. Como foi?
Acho, Lúcia, que começou antes. Começou
em Itabira, porque não havia a menor informação sobre o corpo feminino. Os vestidos alongavam-se a ponto de esconder até os sapatos,
e as pessoas, no máximo, arregaçavam um
pouco o vestido para não se sujarem na lama
da rua, nas poças d’água. O máximo que se
podia ver de uma mulher era o bico do sapato.
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Indo para Belo Horizonte já rapazola, com
essa imagem precária da mulher, e encontrando ali um veículo muito útil para se recolher
informação um pouco maior, que era o bonde,
onde as mulheres, para subir, tinham de, contra
a vontade, mostrar um pouco da perna, aquilo
era uma delícia, pelo menos para pessoas do
interior, como eu. Já para os rapazes nascidos
em Belo Horizonte, não seria tanto assim.

Que tanto mais a quero, se me firo
em unhas protestantes, e respiro
a brisa dos planetas, no seu giro
lento, violento... Então, se ponho e tiro
a mão em concha - a mão, sábio papiro,
iluminando o gozo, qual lampiro,
ou se, dessedentado, já me estiro,

me penso, me restauro, me confiro,
Note-se que eu não tinha cinema na infâno sentimento da morte eis que adquiro:
cia. O cinema chegou precariamente, com sesde rola, a bunda torna-se vampiro (ANDRAsões no domingo à noite, quando não chovia, DE, 2010, p. 57).
quando as estradas não estavam encharcadas
e o burrinho, levando a mala do correio, levava
Sobre a questão da submissão, Drummond
também os discos, as latas dos filmes.
responde:
Nós conhecíamos pouco da vida e conjecturávamos muito. É como um selvagem que vai
à cidade e encontra todas essas máquinas,
esses recursos da civilização: fica espantado;
a gente se espantava diante da perna, já não
direi da coxa, que essa não se via de maneira
nenhuma. A palavra coxa, eu a considerava altamente erótica.

É sabido que até as penitências do religioso
da Idade Média, que se impunha cilícios, eram
tentativas, nitidamente masoquistas, para atingir a satisfação sexual. A mulher, pela própria
tradição cultural -- em que pese a recente liberação de costumes -- é muito mais passiva que
o homem nas relações sexuais. Você percebe
nessa passividade feminina traços de masoA gente se consolava com a perna e notada- quismo, seja nos gestos de submissão ao parmente com a barriga da perna, talvez também ceiro, seja na renúncia aos próprios ideais?
porque essa expressão -- barriga da perna -- já
Lúcia, eu acho que isso já acabou, sabe?
fazia suspeitar alguma coisa mais além. Eram
suspeitas, indícios, conjecturas, que formuláva- Não há mais esse estado passivo da mulher.
Ela pode tomar a iniciativa, pelo menos encarar
mos em torno do corpo feminino.
a proposta, a sugestão do homem, com basDaí o fato de Mário de Andrade ter identifi- tante liberdade para aceitar ou recusar, ou para
cado na minha poesia aquilo de que eu não ela própria promover, se for o caso.
me tinha dado conta: a quantidade enorme de
É realmente como você diz: houve uma repernas que passam -- o bonde passava cheio
de corpos, mas eu só via pernas na hora de pressão de costumes, mas a mulher está, no
subir. Freud explica isso, não é [...] (ANDRADE, momento, adquirindo consciência do seu ser
como ser humano, sem obrigação de obede2020)
cer aos caprichos ou às ordens masculinas
No poema “No corpo feminino, esse retiro”, o (ANDRADE, 2020).
eu-lírico vê o corpo da mulher como se vê um
objeto:
Em “A moça mostrava a coxa”, o eu-lírico descreve uma moça que “nega” o que ele diz que
No corpo feminino, esse retiro
deveria ser “dado” ou “melhor comido” (AN- a doce bunda - é ainda o que prefiro.
DRADE,2010:28). Temos também um exemplo
A ela, meu mais íntimo suspiro,
da fixação por determinadas partes do corpo
pois tanto mais a apalpo quanto a miro.
feminino:
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A moça mostrava a coxa,
a moça mostrava a nádega,
só não me mostrava aquilo
- concha, berilo, esmeraldaque se entreabre, quadrifólio,
e encerra o gozo mais lauto,
aquela zona hiperbórea,
misto de mel e de asfalto,
porta hermética nos gonzos
de zonzos sentidos presos,
ara sem sangue de ofícios,
a moça não me mostrava.
E, torturando-me, e virgem
no desvairado recato
que sucedia de chofre
á visão dos seios claros,
sua pulcra rosa preta
como que se enovelar,
crespa, intata, inacessível,
abre-que-fecha-que-foge,
e a fêmea, rindo, negava
o que eu tanto lhe pedia,
o’que devia ser
no que, sombrio, faiscava.
Roçava-lhe a perna. Os dedos
descobriram-lhe segredos
lentos, curvos, animais,
porém o máximo arcano,
o todo esquivo, noturno,
a tríplice chave de urna,
essa a louca sonegava,
não me daria nem nada.
Antes nunca me acenasse.
Viver não tinha propósito,
andar perdera o sentido,
o tempo não desatava
nem vinha a morte render-me
ao luzir da estrela-d’alva,
que nessa hora já primeira,
violento, subia o enjoo
de fera presa no zoo.
Como lhe sabia a pele,
em seu côncavo e convexo,
em seu poro, em seu dourado
pelo de ventre! mas sexo
era segredo de estado.
Como a carne lhe sabia
a campo frio, orvalhado,
onde uma cobra desperta
vai traçando seu desenho
num frêmito, lado a lado!

Mas que perfume teria
a gruta invisa? que visgo,
que estreitura, que doçume,
que linha prístina, pura,
me chamava, me fugia?
Tudo a bela me ofertava,
e que eu beijasse ou mordesse,
fizesse sangue: fazia.
Mas seu púbis recusava.
na noite acesa, no dia,
sua coxa se cerrava.
Na praia, na ventania,
quanto mais eu insistia,
sua coxa se apertava.
Na mais erma hospedaria
fechada por dentro a aldrava,
sua coxa se selava,
se encerrava,se salvava,
e quem disse que eu podia
fazer dela minha escrava?
De tanto esperar, porfia
sem vislumbre de vitória,
já seu corpo se delia,
já se empana sua glória,
já sou diverso daquele
que por dentro se rasgava,
e não sei agora ao certo
se minha sede mais brava
era nela que pousava.
Outras fontes, outras fomes,
outros flancos: vasto mundo,
e o esquecimento no fundo.
Talvez que a moça hoje em dia...
Talvez. O certo é que nunca.
E se tanto se furtara
com tais fugas e arabescos
e tão surda teimosia,
por que hoje e abriria?
Por que viria ofertar-me
quando a noite já vai fria,
sua nívea rosa preta
nunca por mim visitada,
inacessível naveta?
ou nem teria naveta [...] (ANDRADE, 2010,
p. 27-30).
O sexo anal para muitos homens além de ser
um fetiche, também está enraizado com uma
visão da mulher submissa. Em vários de seus
poemas de O Amor Natural, vemos o interesse
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do eu-lírico por essa prática sexual em vários
bunda mutante/renovante
poemas, como em “Quando desejos outros é
que ao número acrescenta uma nova harmoque falam”:
nia.
Vai seguindo e cantando e envolvendo de esQuando desejos outros é que falam
pasmo
e o rigor do apetite mais se aguça,
o arco de triunfo, a ponte de suspiros
despetalam-se as pétalas do ânus
a torre de suicídio, a morte do Arpoador
à lenta introdução do membro longo.
bunditálix, bundífoda
Ele avança, recua, e a via estreita
bundamor bundamor bundamor bundamor
vai transformando em dúlcida paragem.
(ANDRADE, 2010, p. 59).
Mulher, dupla mulher, há no teu âmago
E, para finalizar, em “As mulheres gulosas”,
ocultas melodias ovidianas. (ANDRADE, temos o estereótipo de “carente”, a mulher que
2010: 63)
é mais ávida ao sexo:
As mulheres gulosas
Ou ainda em “A outra porta do prazer”
que chupam picolé
A outra porta do prazer,
- diz um sábio que sabe –
porta a que se bate suavemente,
são mulheres carentes
seu convite é um prazer ferido a fogo
e o chupam lentamente
e, com isso, muito mais prazer.
qual se vara chupassem,
Amor não é completo se não sabe
e ao chupá-lo já sabem
coisas que só amor pode inventar.
que presto se desfaz
Procura o estreito átrio do cubículo
na falácia do gozo
aonde não chega a luz, e chega o ardor
o picolé fuginte
de insofrida, mordente
como se desfaz na mente
fome de conhecimento pelo gozo (ANDRAo imaginário pênis (ANDRADE, 2010, p. 101).
DE, 2010: 69).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Em “Bundamel bundalis bundacor bundamor” apesar da questão do sexo anal não ficar
Para a elaboração deste artigo, foi feita uma
explícito, vale ser citado por seu exemplo de pesquisa de base bibliográfica estudando auum poeta que brinca com as palavras para dar tores que discorrem sobre a obra de Carlos
melodia:
Drummond de Andrade e de autores que trazem material sobre a discussão sobre o que
Bundamel Bundalis Bundacor Bundamor
é considerada literatura erótica ou pornografia
bundalei bundalor bundanil bundapão
através de uma abordagem exploratória.
bunda de mil versões, pluribunda unibunda
bunda em flor, bunda em al
A pesquisa teve como principal aporte o livro
bunda lunar e sol
de Carlos Drummond de Andrade, O Amor Nabundarrabil
tural, no qual todos os poemas têm a temática
Bunda maga e plural, bunda além do irreal
do sexo. Além dos trabalhos de Ferreira (2020)
arquibunda selada em pauta de hermetismo e Sant’Anna (2010) que abordam as questões
opalescente bun
sobre o assunto em questão discutido neste
incandescente bun
artigo.
meigo favo escondido em tufos tenebrosos
a que não chega o enxofre da lascívia
Na pesquisa foram analisados alguns artie onde
gos, teses, entrevistas e outros trabalhos ciena global palidez de zonas hiperbóreas
tíficos que discutem e apresentam sugestões,
concentra a música incessante
reflexões que podem contribuir para uma maior
do giramundo cósmico.
compreensão do tema apresentado neste artiBundaril bundilim bunda mais do que bunda go.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse artigo, pode-se conhecer um pouco mais de um lado da obra de Drummond, um
autor brasileiro consagrado, que não é muito conhecida por tratar-se de um tema que apesar de
vivermos em uma sociedade atual mais aberta, ainda determinados assuntos como o erotismo
e o sexo ainda são vistos com um certo tabu, inclusive, dentro da literatura.
Percebemos que os poemas de O Amor Natural trazem um eu – lírico masculino com sua visão machista do sexo no qual a mulher é vista como carente e submissa. Além de ser vista como
mero objeto sexual, focando determinadas partes do corpo da mulher como se ela se resumisse
a uma mera parte de seu corpo.
Para embasar essas colocações foi estudado alguns poemas nos quais, a visão machista do
sexo fica evidente, pois não temos uma voz feminina que expõe seus sentimentos e vontades
em relação ao sexo.
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A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO MIRIM
PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

RESUMO: Este trabalho é resultado de uma pesquisa na área de educação infantil, buscando
compreender a importância da escuta da criança. Foram consultados autores diversos. Entre
esses autores estão Tonucci, F. (2003), Xavier, M. (2009), Antunes, A. (2002) Freire P (2003),
Werle F. (2203). A metodologia utilizada para o estudo foi, portanto, a pesquisa bibliográfica
e, de modo geral, respondeu à questão colocada como problema de pesquisa, isto é, sobre a
importância da escuta para a formação da criança como cidadão bem como sua motivação
para exercer esse direito. A resposta é no sentido de que o professor de educação infantil
pode fazer uso de várias ferramentas tecnológicas, de leituras entre outras; como um valioso
instrumento pedagógico para a cidadania.

Palavras-chave: Cidadania; Conselho Mirim; Protagonismo Discente.
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INTRODUÇÃO

N

este trabalho são abordadas questões sobre as relações infantis nas relações pessoais
e o processo para gerir e sanar conflitos na escola, destacando a importância do ouvir.

A pesquisa realizada foi inteiramente bibliográfica, com consulta em livros e artigos, e outros
ainda, encontrados na internet, meio de comunicação que por vezes criticado, mas que, assim
como os livros, também oferece oportunidade de aprendizado a quem se predispõe a aprender.
É com base nessas referências que o trabalho segue apresentado em três etapas.
Na primeira etapa é feita uma abordagem, destacando a origem das assembleias escolares,
sua universalidade, sua evolução histórica e também os principais conceitos e definições sobre
este tema. Na segunda etapa a abordagem é sobre a relação entre a criança e o espaço escolar.
Na terceira etapa, fechando o trabalho, procura-se entrelaçar os conceitos sobre conselho mirim e a prática, que pode ser desenvolvida com a ajuda do professor como parte do processo
na observação das necessidades do contexto escolar.
Esse artigo tem como objetivo principal, portanto, trazer reflexões a respeito de como trabalho
com o Conselho Mirim pode promover as relações de igualdade, solidariedade e respeito. Atuando na participação na tomada de decisões e definição de ação. Sendo os objetivos específicos: descrever a importância da escuta da criança; buscar a valorização da criança e o direito
aos espaços educadores; entrelaçar os conceitos destacando-se o papel do professor como
mediador neste trabalho. Justifica-se assim, a observação e a escuta das crianças em rodas de
conversas, onde percebe-se a necessidade objetiva de ensinar às crianças a escolherem o que
gostam e a saberem opinar sobre seus gostos.
Como problema de pesquisa foi colocada a questão sobre qual a importância de avaliar a
escola, a sala de aula, os brinquedos, a comida, o parque entre outros.
Parte-se da premissa de que a discussão sobre esses temas só traz benefícios para a formação da criança, carecendo, no entanto, de maiores conhecimentos por parte do professor para
que ele possa estender esses benefícios aos educandos, conduzindo as assembleias para assim, eles se sintam valorizados.
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CRIANÇAS SÃO ELEITAS E
DESENVOLVEM PROJETOS DE
CONSELHO MIRIM: EDUCAÇÃO DE
TOULOUSE, NA FRANÇA
Desde 2003, segundo a Prefeitura de Toulouse, na França, implementou-se o Conselho
Municipal de Meninos e Meninas, publicado no
site: https://educacaointegral.org.br/experiencias/em-toulouse-na-franca-criancas-sao-eleitas-desenvolvem-projetos-em-conselho-mirim/,
em 08/04/2014.
Foi criado o conselho para estimular que
as crianças tenham interesse e possibilidade
de participar ativamente da vida da cidade e
aprender ao passo que descobrem caminhos
de mobilização para causas e pautas do seu
interesse (PROJETOS CONSELHO MIRIM,
2014).
A ideia é valorizar a infância como um segmento atuante e estrutural da sociedade, aproximando as crianças dos dirigentes políticos
para que possam exercer e garantir seus direitos. Participam estudantes do 4º ano da educação primária (quando têm em média entre
9 e 10 anos de idade), eleitos por colegas do
mesmo ciclo – crianças de 8 a 11 anos de
idade. A eles é garantido um mandato de dois
anos (PROJETOS CONSELHO MIRIM, 2014).
Seguindo a estrutura da prefeitura, o conselho se desdobra em seis conselhos distritais,
que agrupam 22 bairros, a fim de fortalecer a
participação democrática local e valorizar as
características e pluralidade da cidade. Os
conselhos distritais realizam reuniões mensais
em uma das escolas de educação primária
que aderem ao projeto – os encontros são rotativos, estimulando que as crianças conheçam
as escolas umas das outras (PROJETOS CONSELHO MIRIM, 2014).
Os eleitos são apoiados diretamente por três
adultos, chamados de “animadores”, que ajudam a elaboração dos projetos, e no trâmite
dos mesmos nas diferentes esferas públicas. A
prefeitura ainda garante um coordenador dos
animadores e um coordenador geral, que garantem o envolvimento das escolas, reconhecimento das crianças como agentes públicos e
divulgação das ações propostas (PROJETOS
CONSELHO MIRIM, 2014).

IDADE DE ESTUDANTES
Toulouse é a quarta maior cidade da França e nos últimos anos vem registrando notável
crescimento demográfico. A população jovem
representa 46,5% do total e lá vivem cerca de
100 mil estudantes, sendo quase 30 mil na
educação infantil e primária (PROJETOS CONSELHO MIRIM, 2014).
Além destas, são feitas três sessões plenárias por mandato, nas quais participam todos
os dirigentes políticos da prefeitura, membros
da Secretaria de Educação, diretores e corpo
docente das escolas que participam do projeto,
familiares dos parlamentares mirins e a imprensa. A primeira delas consiste na apresentação
das crianças e do novo posto que assumem,
a segunda é a que cada distrito apresenta um
projeto e a terceira, na qual os eleitos realizam
um balanço das ações realizadas e dos projetos implementado (PROJETOS CONSELHO
MIRIM, 2014).
Para os proponentes do projeto, o foco está
em apoiar as crianças a se compreenderem
como cidadãos, garantindo que sejam escutados e que possam representar seus pares, por
meio de projetos que incorporem a coletividade e dialoguem sobre temas gerais da cidade,
como cultura, meio ambiente, educação, entre
outros (PROJETOS CONSELHO MIRIM, 2014).
PROCESSO
Uma vez eleitos, os parlamentares mirins
se reúnem com o representante da prefeitura
e assumem publicamente o compromisso de
representar os demais estudantes e a responsabilidade de função que exercerão por dois
anos. A partir daí, todos começam a participar
das reuniões distritais, buscando identificar as
características do entorno, as tarefas a serem
realizadas e refletir e redigir um projeto comum
para o distrito (PROJETOS CONSELHO MIRIM,
2014).
Cada criança ganha a responsabilidade de
comunicar a seus pares o desenvolvimento
dos projetos e ações realizadas, as tomadas
de decisão e temas acordados coletivamente.
Para tanto, as crianças se reúnem em comissões de comunicação por distrito, atualizando
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a página online do Conselho, difundido os documentos, publicando jornais temáticos e cartazes pelas escolas (PROJETOS CONSELHO
MIRIM, 2014).
Para apoiar os parlamentares mirins, estabelece-se uma linha transversal, que engloba referências e materiais sobre cidadania e
convivência, com respeito e valorização às diversidades, solidariedade e comunicação. Os
conselhos distritais ainda recebem apoio para
recorrer a organizações e especialistas locais
que apoiem a discussão. Todo processo é
avaliado pelas próprias crianças, que também
acessam instrumentos para medir a pertinência
e impacto dos projetos desenvolvidos (PROJETOS CONSELHO MIRIM, 2014).

DAR VOZ ÀS CRIANÇAS
Na medida em que as crianças são envolvidas no planejamento e execução dos projetos,
estes tornam-se mais ricos, mais aderentes à
realidade, já que elas são as maiores especialistas de seu universo. Além disso, apostamos
que o processo de participação representa
para os pequenos uma importante oportunidade de vivência na construção da cidadania. No
entanto, é um grande desafio tornar a participação infantil uma prática corrente. Assim, para
promover um amplo debate sobre o tema e auxiliar na efetivação deste direito (PROJETOS
CONSELHO MIRIM, 2014).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Segundo Celso Giannazi do Programa Educação em Primeiro Lugar, inicialmente, pretende-se promover junto à comunidade educativa
uma reflexão sobre a criança enquanto cidadã
e sujeito com direito a voz; promover a participação das crianças no processo educativo;
participar das reuniões, registrá-las, divulgar
nas mídias ofertadas. O Conselho Mirim é uma
iniciativa inédita e possui um espaço permanente em nosso gabinete. Aqui, as crianças
têm a oportunidade de vivenciar a realidade
parlamentar, e a partir de seus olhares, propor
políticas para as escolas e a cidade. O projeto
é importante para que nossas crianças desen-

volvam protagonismo social e aprendam desde
cedo a reivindicar pelos seus direitos.
A estratégia usada para começar o projeto
do Conselho Mirim é feita, por meio de conversas com as crianças, seus pais e observação
do meio. A pesquisa de base bibliográfica, de
campo e qualitativa. Tem como base participação do professor como mediador dos desejos, direitos e deveres, ou seja, ele terá que
observar o fenômeno mais de perto. Podendo
usar de um questionário aplicado aos alunos,
de forma simples, já que estamos falando de
crianças de 4 à 5 anos, por esse motivo, em
muitos momentos as opiniões irão divergir –
dada a individualidade do ser humano, por isso
a necessidade do mediador.
Dessa forma, consegue-se explorar o universo infantil, estimular a pensar e a expressar-se
livremente sobre o assunto em questão. Sendo documentada, através de fotos, relatórios e
vídeos. Que serão usados em vários momentos para relembrar de determinado assunto e
tomar decisões. O Conselho Mirim deve estar
consolidado no cotidiano da escola e na história de vida daqueles que fazem parte dela.
Esta pesquisa tem a contribuição do Programa Educação em Primeiro Lugar lançado pelo
vereador Celso Giannazi e pelo deputado estadual Carlos Giannazi (2019), Antunes (2002),
Xavier (2003) e Tonucci (2003), entre outros,
que abordam o assunto tratado nesta pesquisa.

PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE
ANÁLISE E RESULTADOS:
Nesta pesquisa, foram analisados alguns
artigos, documentários, teses que discutem
e apresentam reflexões que podem contribuir
para uma maior compreensão do tema apresentado neste artigo, sendo importante destacar o falar e o ouvir, quando falo, a palavra foi
gerada em mim e diz o que quero dizer exteriorizando o que vem no meu íntimo e aparece
no mundo como palavra, assim como anuncio
o que penso, preciso estar pronto para ouvir.
Este exercício é que é mostrado para a criança,
o falar e o ouvir. É o que nos mostra Pichon-Rivière (2013, p. 25) quando diz:
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Todo sujeito humano é um ser de necessidades, e poderíamos dizer que toda motivação e ação humanas acontecem na busca de
satisfação de tais necessidades, que quando
satisfeitas gerarão outras necessidades e assim sucessivamente. Nesta busca contínua, o
Homem tende ao desenvolvimento através da
aprendizagem, deparando-se com o novo (PICHON-RIVIÈRE 2013, p. 25).

Primeira etapa para a criança aprender a
exercer sua cidadania. Tendo essa perspectiva,
temos também alguns desafios, quando pensamos num conselho para o cotidiano.

CONSELHO MIRIM E A PRÁTICA
Segundo Paulo Freire (2003) o primeiro desafio é a participação direta da comunidade
escolar. Como inserir no ambiente o assunto,
já que culturalmente não existe essa participação? Abaixo cito um breve relato meu, professora Mônica Pinheiro Vasconcelos da emei onde
trabalhava, de como foi abordado o assunto do
Conselho Mirim com as Crianças. Para inserir
o Conselho Mirim na rotina das crianças o processo foi o de roda de conversa, a construção
de uma narrativa capaz de mobilizar a criança
para que ela participe de modo organizado e
consciente, dos espaços e decisões. Através
de filmes tais como: Assembleia dos Ratos e
Condomínios dos Monstros. Leitura do livro “A
princesa que escolhia”, de Ana Maria Machado,
que trata de uma princesa que deseja escolher,
ter voz e seus direitos respeitados.
As crianças opinaram sobre o tema e falaram
de si e como reagiam quando contrariadas.
Essa ferramenta foi usada para que elas percebessem o problema e tentassem encontrar soluções, reorganizando seus pensamentos e suas
falas. A faixa etária da criança foi de 4, 5, e 6
anos, mas poderia ter sido com crianças menores. A partir dessa idade de 4 à 6 anos, aproximadamente, as crianças se interessam por ler e
escrever, mas ainda estão se apropriando desse

recurso, por isso, o uso do desenho para que
possam expressar seus sentimentos e desejos”.
A atenção da criança está voltada para o significado das coisas. O seu egocentrismo está
diminuindo, já inclui outras pessoas no seu universo e começa a agir cooperativamente. Seu
pensamento está se tornando estável e lógico.
Neste sentido, é importante lembrar a afirmação
de Freire:
O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a
intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de
comparar. Não haveria existência humana sem a transitividade de nossa consciência (FREIRE, 2003, p. 85).

Existe, inclusive, conforme lembra Sousa
(2011), uma preocupação com o ingresso da
criança no mundo da escola, de modo a não se
produzir um elevado nível de estresse e não deixar marcas que possam interferir no processo
de aprendizagem.
Nesse processo de aprendizagem, é possível
inventar e improvisar situações gostosas e significativa com debates, relato das crianças sobre
suas vivências etc. Por meio de situações como
estas que o aluno irá perceber-se como um sujeito atuante, que sente liberdade de se expressar e com certeza sentir-se-á também valorizado por participar desse processo. Justifica-se os
debates, os relatos em sala de aula, como um
recurso promotor da educação inclusiva, visto
todo leque de possibilidades de trabalho que
contribuem para desenvolver as potencialidades
dos educandos.
Terceira etapa a escolha dos representantes,
feito da mesma forma que uma eleição. Os candidatos apresentam suas propostas se comprometem a defender os pedidos da maioria. Feito isso, dois representantes de cada sala são
eleitos. No momento seguinte acontecem as
Assembleias, como são chamadas as rodas de
conversas, ou seja, as rodas de conversas para
sugestões, opiniões, decisões, cumprimentos
de regras etc.
Como última etapa acontece a reunião com os
gestores e todos os representantes das salas,
pois já terão em mãos material suficiente para
discutir e decidir sobre: festas, comportamento
equivocado, espaços de brincar, comida, trajes
que serão usados em dias especiais, passeios
etc.
Como resultado do falar e ouvir teremos iniciado um processo para tornar a escola um espaço mais democrático participativo e inclusivo.
Por isso, o Conselho Mirim é um instrumento importante para aprender o exercício da cidadania.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De um modo geral, este trabalho trouxe contribuições no plano profissional, na medida em que
permitiu tomar contato com autores diversos, suas teorias e suas informações sobre a importância do ouvir à voz da criança para a formação de futuros cidadãos conscientes com o meio em
que vivem.
Sendo esse o papel da escola o de adaptar as crianças ao grupo, e socializar-la. O que quer
dizer: Tornar social, agregar ou inseri em sociedade, em convívio social. Dever da escola atuar
na formação moral da criança. Dessa forma o Conselho Mirim vem dá uma grande contribuição
para isso.
Portanto, o “Conselho Mirim” vem com a missão de resgatar o patriotismo, onde a criança
venha a entender o que é Ética nas relações humanas, seus direitos e deveres. Tanto se fala
de empatia, quão valioso seria os momentos onde as crianças sentissem que estavam sendo
ouvidas em suas necessidades, as quais os adultos, por vezes, não dão atenção e também
aprendessem a ouvir as necessidades do outro.
Quando em reuniões colocamos pontos a serem discutidos, nem sempre chega-se a um consenso, mas daquelas dúvidas e questionamentos, é que surgem, as ideias, as necessidades, os
planos, os projetos e toda uma gama de afazeres que, quando é dado o direito à criança de ser
ouvida e a nós de levantar as hipóteses sobre as percepções das crianças.
A escola como espaço de formação de cidadãos pensantes, deve ser o primeiro lugar onde o
ouvir, o escutar da criança sejam valorizados, como condutores para o exercício de seus direitos
e deveres. Para que assim, possam se preparar para realizar seus projetos de vida, por isso, a
qualidade do ensino é condição necessária para este fim.
O papel da escola é nortear essas crianças para saber viver coletivamente, saber que os direitos e deveres devem ser para todos.Nesse sentido cabe ao professor e a comunidade escolar
pensar e organizar intencionalmente os espaços, a fim de qualificar as experiências de exploração e aprendizagens, envolvendo as crianças no processo de encantamento, ela se vê como um
indivíduo que escolhe e opina. Tornando-se um ser crítico, diante do meio em que vive.
É importante não submetê-las a estresses, mas de forma lúdica mostrar para a criança que
a escola é um espaço privilegiado da constituição da identidade dela, de vivências e múltiplas
experiências de aprendizagens.Procurando estabelecer conexão com os documentos pedagógicos sendo esses: o Currículo da Cidade Na Educação Infantil de São Paulo e os Direitos de
Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil contidos no BNCC (BRASIL, 2007).
Lembramos, portanto, que está na LDB-Lei Diretrizes e Base Da Educação Nacional que a
escola é um espaço democrático, onde: Conviver, brincar, explorar, expressar, participar e conhecer-se são direitos da criança em sua relação com o mundo. Assim, o objetivo aqui é construir com as crianças uma forma que contribua para um convívio respeitoso com o próximo, e
também para o desenvolvimento e formação da criança.
Desse modo, a criança interage com o outro aprendendo a se expressar explorar experiências e a elaborar suas várias formas de soluções para aquilo que ela quer ou que a incomoda.
Quando a criança convive em um ambiente escolar propício a criar, ela consegue elaborar e
investigar os vários motivos e soluções de um determinado assunto sempre tendo o professor
como mediador.
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Ao narrar seu ponto de vista, diante de um determinado caso a criança está partilhando com o
outro algo que, com o seu olhar de criança ela vê de forma diferente do adulto, exercendo assim,
um dos seus direitos o de se expressar.E quando se expressa a criança quer ser valorizada no
seu questionamento, por isso, as relações sociais são importantes para que a criança aprenda
que o diálogo, o respeito mútuo o convívio de um com o outro é determinante para a construção
de sua cidadania.
Onde, conhecer-se é fundamental para um convívio democrático, à medida que a criança vai
se conhecendo, ela consegue definir seus anseios e percebe que resolver situações ou desafios
se torna possível. A criança é protagonista, e ela começa a ver isso com as ações que a comunidade escolar lhe oferta, dando acesso a seus direitos e deveres. Nesse momento, é importante
propor as vivências do “Conselho Mirim” e acompanhar esse percurso a partir de sua interação.
Cabe ao professor o registro, o diálogo, a mediação para direcionar a criança a perceber o
significado dos conceitos das normas e valores, que estarão presentes na sua vida, através de
suas escolhas e prioridades. Quando a criança se vê como um indivíduo e consequentemente
um cidadão, ela compreende sua participação social, posicionando-se de forma crítica, onde se
descobre como um agente transformador, desenvolvendo o sentimento de confiança em suas
capacidades.
Explorar as diferentes linguagem que a criança apresenta, como por exemplo: seus desenhos,
se ela ainda não sabe escrever, é uma forma de dar voz a essa criança, como meio de manifestar suas ideias, já que as crianças pequenas aprendem em situações da vida cotidiana e
aprendem o tempo todo. Enquanto esse processo de cidadania avança, outras possibilidades
vão surgindo e novas ações vão acontecendo diante do cenário que a criança vai criando com
suas indagações, dúvidas e questionamentos.
Portanto, o professor atua como um guia que aponta vários caminhos para que os interesses
da criança sejam atendidos de forma satisfatória, sem que haja conflitos com a ética que existe
nas relações humanas, nem desrespeito ao pensamento da criança.Como toda aprendizagem
o professor apoia a criança, pois a educação é um processo social, que está sempre em movimento e exige reflexão.
As ações do professor são de observar, propor, conversar, pesquisar, direcionar, não definindo
um caminho, mas acompanhando e dando suporte a iniciativa das crianças.
Essa portanto, é a configuração da escola, de ensinar a criança a pensar de forma crítica, de
olhar para si mesma, por isso a necessidade da escola de que a criança participe de forma ativa
de seus projetos, suas reivindicações, suas decisões e do planejamento da escola. Dessa forma,
as crianças norteiam a escola, o espaço onde vivem, tornando-se lugares mais acolhedores e
significativos para as crianças, um lugar onde suas ações serão respeitadas.
Daí a importância da elaboração e do planejamento com base na escuta da criança, que está
constantemente narrando suas preocupações, dúvidas e indagações, com esses registros a
escola pode criar um ambiente propício para que a criança se sinta segura e atendida em suas
necessidades. Como também utilizar a criatividade, a intuição e a capacidade de analisar o que
está em volta.

1047

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

Refletir sobre as necessidades das crianças, diante dos panoramas que vão sendo construídos, sem esquecer o compromisso educativo, para organizar um cotidiano que atenda a criança.
Ao observar o cotidiano das crianças a professora poderá avaliar a necessidade de intervenção,
apresentando algo. Dependendo como isso aconteça vai se estruturando a forma como lidar
com os anseios e indagações, que sempre surgem na escola.
O desafio é superar os entraves e reconstruir as relações da escola com as crianças, sempre
respeitando a singularidade e as diferenças. O primeiro passo no sentido dessa formação é
aprofundar o conhecimento sobre as origens, as definições, os conceitos e alguns dos principais
aspectos relacionados a conselhos escolares; segundo passo é buscar na voz daqueles que
têm experiências teóricas e/ou práticas sobre a questão, elementos que permitam embasamento
para sua formação, não esquecendo que ela é contínua.
Sobre a primeira parte do trabalho cabe dizer que o aprofundamento deu-se em nível suficiente
para a realização do mesmo, pois um verdadeiro estudo sobre conselhos ocuparia muito mais
tempo e espaço do que realmente foi ocupado. Não era, portanto, propósito do estudo promover
um verdadeiro tratado sobre o tema, mas esclarecer que é possível fazer uma escola democrática respeitando o direito e deveres de todos.
Na parte relacionada a conselhos de escola e a sua aplicação prática na, educação e desenvolvimento, valeram ideias, teorias e experiências práticas de autores e educadores que, em
maior ou menor grau, se propuseram a verificar o significado de um conselho para a criança e,
de forma mais específica, o seu valor como elemento de formação.
As conclusões apontam no sentido de mostrar que os conselhos mirins, assim como outros
elementos que fazem parte do mundo infantil, cumprem um importante papel na elaboração do
universo da criança e, por conta disso, podem e devem ser utilizados pelo professor como um
elemento a mais a contribuir em sua construção.
Conforme evidenciam as pesquisas teóricas, a criança vê no conselho mirim sua realidade,
ou seja, ela percebe fatos reais naquilo que para os adultos não teria tanta importância assim.
Situação semelhante, e que contribui para melhor compreender esse aspecto, reside no desenho infantil. Quando a criança desenha, ela não está tentando mostrar para o adulto algo que
ela “tentou” desenhar, mas sim algo que ela “desenhou” de fato, ou seja, os riscos que para
os adultos não passam de rabiscos, para a criança é o objeto que ela desenhou, tal como ela
o vê, assim o conselho que para ela é uma forma de dizer o que falta, o que deseja com suas
próprias palavras.
Para o professor esse conhecimento é muito importante, pois ele pode se
utilizar das rodas de conversas, uma importante ferramenta pedagógica,
estreitando suas relações com as crianças, trabalhando questões extremamente cruciais para a criança e para o seu desenvolvimento, e
criando, enfim, um ambiente agradável de convívio, aprendizagem
e desenvolvimento. Desse modo, o professor pode então suprimir
a lacuna que foi apontada ainda no início, ou seja, igualdade, solidariedade, respeito e inclusão com nossas crianças e o meio onde
convivem.
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A LUDICIDADE NA APRENDIZAGEM DAS
CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Esse presente trabalho de pesquisa bibliográfica mostrará a importância que tem
as brincadeiras e jogos na Educação Infantil especificamente para crianças de 3 a 5 anos de
idade. Mostrará que quando as atividades foram planejadas e possuírem objetivos claros trarão benefícios para as crianças tanto no âmbito, cognitivo,social, afetivo e também cultural
e religioso. O seguinte trabalho também apresentará algumas diferenças entre brincadeiras
e jogos, ressaltando a importância e relevância de cada um deles. Será apresentado também
a importância que têm os Educadores, equipe gestora e comunidade escolar em prepararem
atividades que desenvolvam as crianças preparando as mesmas para quando entrarem no
ensino fundamental terem uma visão de mundo que possibilitará entrarem em um mundo
letrado, ou seja preparando-as para serem alfabetizadas tanto na Língua Portuguesa quanto
na matemática, ou seja fazendo a crianças se desenvolver em aprendizagem escolar.

Palavras-chave: Lúdico; Escola; Corpo; Desenvolvimento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho é fruto de uma intensa pesquisa bibliográfica, pesquisas em site e vídeos
da internet, a fim de apresentarmos a importância que deve ser dada nas atividades do
brincar na Educação Infantil especificamente nas idades entre 3 e 5 anos, visto que se as
atividades forem planejas e com fim específicos trarão às crianças aprendizagem e construção de
conhecimento. Os jogos e brincadeiras muitas vezes são vistos por pessoas leigas no assunto em
questão como se fosse apenas um passatempo. Infelizmente percebemos que alguns educadores
não dão tamanha importância as atividades direcionadas de brincar, jogar, representar artisticamente.
Nesta pesquisa percebemos que as atividades lúdicas, permeiam a realidade das crianças pois através delas as crianças simulam ou imitam a realidade vivida, tanto em sua casa
como outro meio em que vive. Tratamos também nesse trabalho de conclusão de curso a
importância do expressão corporal como um meio de aprendizagem mas também de desenvolvimento psicomotor. As atividades Lúdicas servirão como uma pré alfabetização pois por
meio do repertório de brincadeiras e jogos as crianças brincaram bastante e assim terão repertório e do que falar para se expressar através da escrita ou oral nas séries subsequentes.
Brincar não é só de um jeito e modo, mas sim há várias formas e essa variabilidades desenvolverá uma área ou campo do conhecimento tanto quanto o cognitivo, afetivo, religioso e social da criança. Assim acreditamos que essa pesquisa bibliográfica sensibilizar para
a importância de se trabalhar o lúdico sempre nas Unidades Educacionais. Apesar de sua
importância, é necessário visualizar a brincadeira como uma necessidade para o desenvolvimento do ser humano, a qual não se restringe apenas como mera diversão, considerando
sua utilização como material lúdico e instrumento facilitador da aprendizagem, desenvolvimento interpessoal, cultural e social, e dessa forma, corroborando para saúde mental estável e
cognitivismo fértil, características facilitadoras para construção do conhecimento humano.
A brincadeira é um ato espontâneo, o qual deverá ser agradável e estimulante, propiciando o despertar de impulsos instintivos do indivíduo participante, servindo como elemento encorajador e de
orientação, auxiliando ao desenvolvimento intelectual, emocional, além da individualidade e sociabilidade. Dessa forma, o ato de brincar torna-se importante ao incentivar de forma positiva a imaginação
da criança durante seu desenvolvimento, ao estender-se ao campo intelectual, social e emocional.
Outro ponto relevante à compreensão da importância de brincar está no significado semântico da palavra “lúdico”, a qual não se esgota no ato de brincar, abrangendo outras ações que envolvem jogos, divertimento e brincadeiras, tendo sua finalidade concebida mediante a ação daquele que a prática, ou seja, é importante perceber a função
educativa de uma brincadeira enquanto fomento de aprendizagem para um indivíduo, ampliando satisfatoriamente seu saber, sua compreensão e sua percepção do mundo que o cerca.
Para tanto, o presente artigo tem como objetivo geral discutir sobre a importância do
brincar na educação infantil especificamente com crianças de 3 a 5 anos e como algumas ações podem contribuir para o desenvolvimento pleno da criança tanto social, cognitivo e afetivamente pois acreditamos que um bom trabalho desenvolvido nessa etapa da educação básica repercutirá no ensino aprendizagem nas séries subsequentes.
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E, COMO OBJETIVOS ESPECÍFICOS,
descrever algumas atividades com as crianças
tais como jogos e brincadeiras, teatro, trabalhos com cordas e bambolês, cantigas de rodas, contar histórias, organização e orientação
espacial a fim de orientar os educadores a importância, a necessidade e a variabilidade de
atividades que podem ser desenvolvidas com
os educandos.
Este trabalho justifica-se por tentar mostrar
que é na infância que as crianças se desenvolvem mais, brincam mais, onde a sua forma
de expressão se dá mais acentuada é onde
a criança se desenvolve de forma física, psicológica, emocional e cognitivamente. Assim,
devemos lembrar que o trabalhar com as crianças exige respeito por parte dos envolvidos na
educação das mesmas pois são sujeitos históricos de conhecimento, portanto devemos seguir princípios de éticos, políticos e estéticos,
assim como exercemos com as demais etapas
da educação.
Escolhemos esse tema pois acreditamos
que as ações e propostas expostas aqui contribuirão para um maior enriquecimento sobre a
importância da criança brincar, principalmente
nas idades entre 3 e 5 anos de idade, objeto
de pesquisa desta monografia, porém salientamos que o brincar tem sua importância nas
idades anteriores e posteriores as idades de
estudo em questão.
Como consequência das atividades realizadas pelos professores (as) acreditamos que
terão um crescimento conjunto tanto os educadores quanto os educandos, pois essa troca
de experiências é enriquecedora para ambos,
pois sabemos que a criança traz conhecimentos adquiridos no seu dia a dia.
Nesse presente trabalho temos a intenção de
mostrar que o brincar dirigido e orientado com
objetivos de aprendizagem das crianças e discutidos no coletivo educacional entre educadores, gestão e comunidade escolar sempre trará
benefícios educacionais para as crianças. Isso
é importante, pois descaracteriza a ideia tida
por muitos que o brincar na educação infantil
é apenas um passatempo.

Nesse processo de aprendizagem precisamos considerar que as crianças aprendem coisas que são muito significativas para ela quando interagem com parceiros da infância, e que
são diferentes das coisas que elas adquirem no
contato com os adultos ou com crianças que
mais velhas que ela. Percebemos também que,
além disso, à medida que o grupo de crianças
interagem entre si, são construídas as culturas
infantis
Pensamos também que com está presente
pesquisa teremos mais visibilidade sobre a importância de fomentar políticas públicas a respeito da importância do brincar tanto dirigido
quanto espontâneo, pois isso repercutirá no
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos
nas séries subsequentes e principalmente na
formação dessas crianças como cidadãos.

O JOGO E A BRINCADEIRA
COMO MOMENTO DE ALEGRIA E
APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS
Neste presente trabalho estaremos pesquisando sobre a importância do brincar e o lúdico na educação infantil, pois acreditamos que
o brincar nessa etapa da educação faz com
que a criança construa conceitos sobre situações e objetos. O brincar é tão importante, pois
nessa relação a criança acaba estabelecendo
relação consigo mesma e com os outros tendo
por consequência a aprendizagem. A brincadeira e o jogo tem sua função sócio-cultural
e educacional, segundo Huizinga apud Darido;
Rangel (2003):
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 quotidiana (HUIZINGA APUD DARIDO; RANGEL 2003).
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Podemos concluir assim que os jogos é uma
atividade lúdica que vem contribuir com o desenvolvimento do educando, pois além do prazer em ser realizado pelas crianças é uma forma de instruí-los com regras e saberes.
Brincar não é uma atividade interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de significação
social precisa, que, como outras, necessita de
aprendizagem”. Portanto devemos pensar que
quando a criança está brincando ela está tentando simular a realidade em que vive ou que
presencia na vida real, sem é claro abrir mão
da diversão (KISHIMOTO, 1988, p, 20 ).
Os jogos e brincadeiras nas Unidades Educacionais auxiliam e muito no desenvolvimento
da criança como um todo, basta que para isso
os professores observem registrem o desenvolvimento dos educando sendo um mediador
e sempre auxiliando os mesmos no aproveitamento das brincadeiras e jogos realizados:
A criança é um ser social que nasce com
capacidades afetivas, emocionais e cognitivas.
Tem desejo de estar próxima às pessoas e é
capaz de interagir e aprender com elas de forma que possa compreender e influenciar seu
ambiente. Ampliando suas relações sociais, interações e formas de comunicação, as crianças sentem-se cada vez mais seguras para se
expressar (RCNEI, 1998,mp.21).
Lúdico é tudo aquilo que envolve brincadeira,
onde envolve fantasia , imitação onde a criatividade da criança está muito presente, onde é o
jeito de se passar o tempo, imitando situações
do dia a dia ou da fantasia, onde desenvolve
toda a criatividade e expressa todo o sentimento ou seja, é um ensaio para a socializaÇÃO
(RCNEI, 1998).
Podemos dizer que a brincadeira é tão importante para a criança como o trabalho para
o adulto, ou seja, é na infância que as crianças
aprendem a ser adultas. A qualidade da infância da criança vai interferir na qualidade adulta.
Entendemos por qualidade da infância como o

acesso da criança um espaço onde a criança tenha acesso a uma boa alimentação a um
ambiente diverso de atividades e harmonioso
onde ela possa expressar a sua criatividade e
sentimentos, ou seja, onde ela possa experimentar viver (RCNEI, 1998).
Através de uma brincadeira de amarelinha,
casinha um jogo onde ela possa expressar seus
sentimentos, seus medos, tudo isso orientado
com uma supervisão de um adulto, no caso
das Unidades Educacionais o professor isso
promove uma infância de qualidade. Por exemplo, quando uma criança brinca de casinha ela
simula a realidade em que vive, como ela vê o
medo, seus sentimentos, retrata os objetos que
tem em sua casa, se põem no lugar da sua
mãe, de seus irmãos, tudo isso contribuindo
para o desenvolvimento da sua criatividade e
afetividade (RCNEI, 1998).
A Ludicidade é muito mais que o simples
brincar e jogar, ela também desenvolve conhecimento para a vida profissional e pessoal, fazendo com que a criança interfira na realidade
social e no seu contexto também. A criança,
quando brinca, acaba por experimentar, descobrir, inventar e assim aprende e adquire novas
habilidades. Além de estimular a criatividade
e a autoconfiança, a brincadeira também proporciona o desenvolvimento da linguagem, do
pensamento e da concentração (RCNEI, 1998).
Brincar é muito importante também para o
desenvolvimento da saúde física, emocional
e intelectual da criança. Isso também irá contribuir para a eficiência e equilíbrio do adulto.
Quando os jogos são organizados e tem uma
proposta e requer desempenho, do aluno, tais
como os quebra cabeças, dominó e outros
eles, constituem um desafio, promovem concentração e seguimento de regras sendo assim
eles acabam por promover a motivação e facilita escolhas e decisões das crianças. Podemos
salientar também que os jogos promovem o
desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças (RCNEI, 1998).
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sistema de escrita venha naturalmente sendo
conquistado pela criança. Conforme KishimoSegundo Queiroz (2011), na Antigamente os to, (2003, p.37):
jogos e brincadeiras não eram eletrônicos e
sim aconteciam nos quintais de casa, na rua,
A função lúdica na educação: o brinqueeram feitos muitas das vezes pelas próprias do propicia diversão, prazer e até desprazer,
crianças. É importante que as crianças tenham
quando escolhido voluntariamente a função
acesso a brinquedos tecnológicos, mas é importante que as crianças não tenham só esse educativa, o brinquedo ensina qualquer coisa
tipo de jogos e brincadeiras no computador ou que complete o indivíduo em seu saber, seus
celular, porque normalmente é uma atividade conhecimentos e sua apreensão do mundo. O
que a criança exerce de forma solitária, nor- brincar e jogar e dotado de natureza livre típimalmente os jogos tem uma característica vio- ca de uns processos educativos. Como reunir
lenta, de matar, destruir, onde a criança fica dentro da mesma situação o brincar e o edudesamparada e com emoções muito fortes. É
car. Essa e a especificidade do brinquedo eduimportante alguns jogos tecnológicos mas também é importante a apresentação de outros ti- cativo (KISHIMOTO, 2003, p.37).
De acordo com o autor, é importante na
pos de jogos e brincadeira:
educação utilizarmos as brincadeiras e jogos
No contexto atual, para as crianças e os para divertir as crianças, mas devemos ter um
jovens, a vida real não apresenta movimento, propósito a fim de desenvolver a criança na
alegria, desafios, cor, diversão, prazer tal qual linguagem, desenvolvimento motor, afetivo, lamídia, por isso, para crianças e jovens tornateralidade, espacialidade, entre outros conheci-se a cada dia menos interessante estudar,
ler, calcular - atividades cansativas e chatas na mentos que a criança adquire construindo em
opinião deles - , e absorver os valores familia- suas brincadeiras.
res, Parece que o universo escolar perdeu, a
cor, o sabor, o brilho, a alegria. A maioria das
As crianças que em suas brincadeiras e jocrianças e jovens não sentem prazer em estu- gos os quais elas participam são postas em
dar. Nesse sentido, os educadores e pais es- situações de expressão tanto verbal como oral
tão perdendo espaço para as mídias, pois não
será muito mais criativa para se expressar tanconseguem competir com os atores de cinema e TV, com os personagens dos desenhos to através da escrita como oralmente em suas
animados e com jogos eletrônicos. (QUEIROZ, séries subsequentes.
2011, p. 46).

JOGOS ELETRÔNICOS

Sendo assim é importante os educadores
AS DIFERENTES FORMAS DE
variam as estratégias de jogos e brincadeiras
BRINCAR
tornando significativos para as crianças entenderem que existem sim muitas brincadeiras inAs atividades de brincar sozinho, tem relevância
teressantes além de brincadeiras e jogos eleno
desenvolvimento da criança e é muito importrônicos.
tante porque, neste tipo de brincadeira, a criança
mergulha na sua fantasia e alimenta sua vida intePRÉ - LETRAMENTO SE UTILIZANDO rior, idealizando situações que aconteceria ou não
DE JOGOS E BRINCADEIRAS
na vida real (WINNICOTT, 1975 p. 12).
As crianças que brincam de forma concentrada
estão
aprendendo a se engajar seriamente, graQuando as atividades lúdicas são orientadas
pelos educadores com fim específico de fazer tuitamente, pelo interesse na atividade em si. A
brincadeira de faz de conta, acaba por fazer nos
com que a criança se aproprie da linguagem é
entender que esta maneira de brincar a criança
importante que os professores ou professoras traduz o mundo dos adultos para as dimensões
tenham planejado as ações sem que enfade de suas possibilidades e necessidades. As criana criança e as mesmas peguem repulsa pe- ças podem construir a autoconfiança, vivencianlas atividades propostas. É importante que o do suas idéias em nível simbólico, para poderem
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compreender seu significado da vida real. De
acordo com Winnicott (1975 p. 12), “é no brincar,
e somente no brincar que o indivíduo, criança ou
o adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o
indivíduo descobre o eu”.
Para o autor, as brincadeiras em grupo leva a
criança, a saber, integrar-se a um grupo, tornando
a aprendizagem muito enriquecedora e indispensável a uma boa integração social. No coletivo ou
dentro do grupo aprendemos a partilhar, aprendemos que se não encontrarmos uma forma de
trabalharmos juntos seremos todos prejudicados,
porque o resultado ficará comprometido (WINNICOTT, 1975 p. 12).
A integração em grupo é muito boa e envolve
as crianças entre si ajudando-as a se conhecerem
melhor e a fazerem novas amizades, não somente
á um conhecimento simplesmente comum, mas a
uma segurança de vincular-se a um grupo. O brincar com meio de aprender, as atividades devem
ser planejadas pelo professor com muito afeto e
carinho. É muito importante perceber que a criança aprende brincando. O brinquedo proporciona
o aprender “fazendo e brincando” (ANTUNES,
2003).
Podemos aqui também ressaltar que o jogo coletivo pode ser colaborativo ou competitivo. Por
exemplo: uma bola pode fomentar um comportamento colaborativo ou competitivo. Podemos
exemplificar aqui um jogo onde ficam 6 crianças
segurando uma toalha de mesa e no meio dela
uma bola, a situação é a seguinte: os crianças
tem que chacoalhar a toalha mas não pode deixar a bola sair de cima da toalha e cair no chão.
Vemos claramente nessa atividade que as crianças vão ter que se colaborar entre si para a bola
não cair. Já no caso de um jogo de futebol é bem
sabido que haverá competição entre as crianças
(ANTUNES, 2003).
Há diversas situações de jogos, brincadeiras e
brinquedos que o educador pode aproveitar das
situações e intervir de forma a fazer a criança construir conhecimento. Imaginem a situação de uma
criança brincando com uma boneca e de repente
o braço da boneca se quebra. Podemos falar para
a criança jogar fora a boneca ou podemos dizer
para a criança que não é necessário jogar fora a
boneca aproveitando a situação, vídeos, revistas,
etc, para mostrar situações em que pessoas sem
braços também dirigem, cozinham, passam roupa
e realizam muito bem atividades que pessoas que
tem os 2 braços realizam (ANTUNES, 2003).
A partir de jogos e também brincadeiras a criança aprende novos conceitos, adquire informações

e até supera dificuldades de aprendizagem. Devemos salientar aqui que as fases da criança devem
ser respeitadas pelo adulto, pois à vontade e a
autonomia tem que ser conquistada somente pela
criança, a interferência do adulto faz a criança tornar um ser artificial e sem vontades próprias. O
professor tem que ser mediador e facilitador de
atividades que proporcionem a capacidade das
crianças se auto conhecerem.
Se pensarmos o jogo na visão educacional, segundo Antunes (2003), jogo é o ato de se divertir,
brincar, ou seja, é um passatempo, pois muitos de
nós acreditamos que termo jogo significa competição. O autor relata também que os jogos infantis
pode até incluir uma ou outra competição, mas visando sempre a estimular o crescimento e aprendizagem com relação interpessoal, entre duas ou
mais pessoas realizadas através de determinadas
regras, mesmo que o jogo seja uma brincadeira
que envolve regras.
Em consonância com Freire (2002, p.67), “ Tudo
no jogo aponta para o mundo interior do sujeito,
invisível aos nossos olhos, e a tradução exterior
dessa atividade, no plano da nossa razão, confunde-se com expressões de qualquer outra atividade.” Sendo assim podemos dizer que uma criança
está ou não brincando quando está participando
de um jogo, pois é na mente da criança que está
passando a realidade do que ela está vivenciando
com um jogo, ou seja, o jogo pode mover ou não
o desejo da criança de brincar.

O CORPO E O MOVIMENTO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Qual será a relação que o corpo e o movimento
tem com o ensino e aprendizagem ? Se nós pensarmos, a escolarização básica, tal como conhecemos vamos lembrar que ela normalmente não
trabalha o movimento, pelo contrário, é a escola
da estática, do não movimento, do aluno parado
e quieto, mais saliente essa situação na educação
fundamental em diante. Esse tipo de escola vai fazendo com que o aluno vá perdendo a prática e o
gosto pelo movimento.
Devemos lembrar aqui que educação infantil
tem que ser sinônimo de movimento, pois as atividades propostas as crianças têm que tornar para
a criança uma total relação do mundo ambiente e objetos que os cercam.É importante que os
professores e a Educação Infantil em geral tomem
essa consciência sobre a interdependência entre
corpo, mente e ambiente quando conseguimos
tomar essa consciência e trabalharmos na sala
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de aula essa relação, nós conseguimos que as
crianças aproveitem mais as ações pedagógicas
propostas na escola, que as crianças consigam
se relacionar melhor com os objetos, ou seja, que
ela consiga aprender e apreender de uma forma
melhor. De acordo do Referencial:
Alguns jogos e brincadeiras de parque ou quintal, envolvendo o reconhecimento do próprio corpo, o do outro e a imitação, podem se transformar
em atividades da rotina. Bons exemplos são “Siga
o Mestre” e “Seu Lobo”3, porque propõem a percepção e identificação de partes do corpo e a imitação de movimentos. Podem ser planejadas articulações com outros eixos de trabalho, como, por
exemplo, pedir que as crianças modelam parte do
corpo em massa ou argila, tendo o próprio corpo
ou o do outro como modelo. Essa possibilidade
pode ser aprofundada, se forem pesquisadas também obras de arte em que partes do corpo foram
retratadas ou esculpidas. É importante lembrar
que neste tipo de trabalho não há necessidade de
se estabelecer uma hierarquia prévia entre as partes do corpo que serão trabalhadas. Pensar que
para a criança “é mais fácil” começar a perceber
o próprio corpo pela cabeça, depois pelo tronco
e por fim pelos membros, por exemplo, pode não
corresponder à sua experiência real (RCN, 1998,
p. 45).
Sendo assim é importante os educadores trabalharem sempre o movimento do corpo, não considerando que a movimentação das crianças acaba
por deturpar a ordem das atividades das crianças,
parecendo que os alunos estão apenas bagunçando, correndo e brincando demais. A educação
infantil é realmente para as crianças brincarem e
não ficarem estáticos (RCN, 1998, p. 45).
O movimento na Educação |Infantil não é importante apenas porque deixamos elas se movimentarem, porque deixamos elas correrem para cá ou
para lá. O movimento nesta etapa da Educação
Básica quando o relacionamos com a aprendizagem. Devemos lembrar aqui que o homem possui
quatro dimensões na relação do ato de aprender,
tão importantes para o homem aprender nesse
ambiente que chamamos de escola (RCN, 1998,
p. 45).
A primeira dimensão é a cognitiva, sem dúvida
a mais discutida, falada e escrita dentro do ambiente educacional. Essa dimensão representa os
atos ligados ao conteúdo, aquilo que nós podemos escrever, ligados a razão do conhecimento,
essa dimensão sempre foi muito valorizada na
educação. A segunda dimensão que nós temos é
a afetiva, ligadas as reações emocionais, socialização a todas as relações a todas as relações que

permeiam as atividades que permeiam a afetividade na escola e que nenhum ser humano possui
um botão para desligar a afetividade (RCN, 1998,
p. 45).
A dimensão cognitiva existe relacionada à dimensão afetiva, ou seja, o nosso conteúdo a nossa mente quando produz ela é claro influenciada
pelo emociona, pelo nosso humor, pelas nossas
vivências emocionais.A terceira dimensão e pouca estudada é a dimensão psicomotora, ligada a
razão do corpo e movimento sua expressão onde
um corpo que não é desenvolvido que não tem
suas relações psicomotoras bem engajadas e relacionadas durante a vida, vai ter dificuldade no
desenvolvimento de sua cognição e afetividade,
essas 3 dimensões estão juntas na sala de aula é
impossível separá-las quando o homem aprende
(RCN, 1998, p. 45).
E mais recente temos uma quarta dimensão
ainda pouco estudada, mas que vem tomando
corpo e sendo também importante no desenvolvimento da criança e também dos adolescentes
e adultos, ou seja, estamos falando da dimensão
de fé e crença no ser humano, é claro que quando aprendo a minha fé a minha cultura as minhas
crenças influenciam demais nas formas que eu
me relaciono com meu corpo, com a minha afetividade e com minha cognição. Essa dimensão
é fundamental para que a educação reconheça a
cultura e diferenças de cada um nas salas de aula.
Não podemos falar de ser humano sem falar de
sua cultura, sua crença e sua fé, isso mesmo sendo crianças. Portanto não devemos esquecer que
quando se fala de educar, cuidar e ensinar não
devemos nos esquecer das quatro dimensões citadas acima (RCN, 1998, p. 45).
Conforme Wallon (2008, p. 117) destaca: O
que permite à inteligência esta transferência do
plano motor para o plano especulativo não pode
evidentemente ser explicado, no desenvolvimento
do indivíduo, pelo simples fato de suas experiências motoras combinarem-se entre si para melhor
adaptar-se exigências múltiplas e instáveis do real.
O que está em jogo são as aptidões da espécie,
particularmente as que fazem do homem um ser
essencialmente social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse trabalho percebemos a importância de se levar em conta que a criança é um sujeito
histórico de conhecimento, isso é claro, se respeitados os seus limites e necessidades. O lúdico
trabalhado com as crianças possibilitará o desenvolvimento das mesmas de forma completa a
se tornar um cidadão crítico e transformador da realidade para melhor.
Percebemos que os jogos e brincadeiras deve permear o cotidiano das crianças, tanto nas
Unidades Educacionais como fora dela também. O brincar para a criança é algo muito prazeroso
e que se for tirado da mesma pode causar sequelas irreversíveis para serem corrigidas em idades posteriores. Podemos notar neste presente trabalho de pesquisa que a formação continuada
dos educadores os capacitar cada vez mais a se tornarem mediadores de conhecimento visto
que esses professores terão um repertório maior de atividades específicas para cada criança,
atividades essas que farão as crianças se integrarem melhor através das brincadeira e jogos em
uma sociedade do conhecimento.
Notamos que as atividades a serem realizadas pelos educadores nas Unidades Educacionais
devem passar por um processo de planejamento, e ter objetivos claros, para que não sejam
atividades de brincar por brincar, onde em cada atividade a criança internalize e construa o conhecimento.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: AÇÕES
EDUCACIONAIS PARA A PRESERVAÇÃO
DA VIDA

RESUMO: A conscientização pública sobre o problema ecológico global deu grandes passos nos
últimos anos. No entanto, com as alterações climáticas, os riscos à biodiversidade e a poluição
o problema ecológico continua e a tendência não é absolutamente invertida; o nosso ambiente está deteriorando-se e as consequências crescem. Não devemos apenas saber que existe
uma ameaça, devemos também ser capazes de nos tornarmos úteis para que uma mudança
possa acontecer. Cada vez mais, devemos pensar em como se envolver enquanto cidadão,
porém, é como educador que devemos trabalhar prioritariamente. Sendo assim, a presente
pesquisa busca de modo geral contribuir para o desenvolvimento do campo teórico e prático
da educação ambiental na escola e na sociedade, através do desenvolvimento de um modelo
desse campo de acordo com suas dimensões formal e explicativa. A escola é uma instituição
na qual os professores acompanham as crianças e adolescentes na construção de uma visão
de mundo. Ao fazê-lo, propõe uma interpretação da relação com o mundo e institui em si uma
forma de relação com o mundo. A educação escolar introduz, assim, os protagonistas num
cosmos que, em grande medida, corresponde a uma construção social com uma dimensão
histórica.

Palavras-chave: Educação; Sustentabilidade; Preservação; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável têm como objetivo disseminar
conhecimento e valores, promover comportamentos e desenvolver as habilidades necessárias para participar de forma responsável e eficaz na prevenção e solução de
problemas relacionados à vida humana no meio ambiente e à manutenção (ou restauração) da
qualidade do meio ambiente. Atualmente, a educação ambiental é cada vez mais chamada de
educação para o desenvolvimento sustentável.
Esta educação combina a abordagem sistêmica do meio ambiente e educação cívica com
gestão integrada, que levam ao entendimento e aquisição da complexidade ambiental através
de seus métodos e aplicação da educação à percepção do todo e do real. Os modelos educacionais correspondentes a essa educação variam de acordo com o ambiente e socialização dos
indivíduos. Este discernimento entre educação cívica e educação ambiental ajuda a desenvolver
mentalidades, comportamentos e práticas preocupadas com a preservação de recursos e equilíbrio do ecossistema. Sem esse discernimento, a aquisição de conhecimento é reduzida a uma
competência teórica.
A educação para o meio ambiente se destaca em diferentes culturas humanas devido à importância dada às referências locais e à compreensão do papel ecológico de cada espécie – inclusive a nossa – no sentido de potencializar a ação humana, tornando os cidadãos portadores de
valores humanistas e democráticos, mobilizados para sua implementação de uma cultura que
vise a manutenção das futuras gerações e desenvolvimento sustentável, numa ação conjunta e
eficaz de cidadania.
Falar de educação ambiental e desenvolvimento sustentável constitui uma direção de ensino e
aprendizagem, que inclui uma formação integral que deve ser apoiada por valores e princípios,
mas, acima de tudo, de uma concepção ética.
Pode-se entender, então, que a educação deve envolver uma estratégia de aprendizagem, tendendo ao fortalecimento de uma personalidade responsável, com a capacidade de reconhecer
e interagir com seu ambiente. É necessário, portanto, que esse conceito de educação integral
para o desenvolvimento sustentável assuma uma posição que inclua o reconhecimento de problemas ambientais e a necessidade de aprender para interagir com o meio ambiente. A partir
desse conceito, a educação para o desenvolvimento sustentável deve, acima de tudo, fomentar
uma ação do estrito quadro ético e moral.
A ética, como um ramo da filosofia, centra-se no estudo e avaliação de comportamentos humanos, à luz de princípios e valores morais, considerando as ações sobre o que é certo ou errado,
o que é bom ou ruim, levando em consideração as razões para tais ações. A ética evoluiu ao
longo dos séculos como os seres humanos confiaram as intenções e consequências de suas
ações e condutas. Destas referências sobre a natureza do comportamento humano, surgiu a necessidade de desenvolver uma maior e melhor consciência que dá direção ética ao pensamento
e ação humana. Nesse sentido, uma das causas e problemas fundamentais dos problemas ambientais globais é a fraqueza ou ausência de valores.
Não se pode alcançar uma educação para o desenvolvimento sustentável se você não caminhar pelos princípios fundamentais, os componentes éticos e os valores humanos. Com base
no exposto, neste trabalho pretendemos fazer uma revisão e análise do desenvolvimento sustentável e educação ambiental, um processo em construção que deve incluir projetos que, além
de assegurar a redução da desigualdade, deve também envolver ações voltadas a gerar, na
cidadania, uma formação em valores éticos, que garantam a responsabilidade, conhecimento e
capacidade de identificar e enfrentar conjuntamente a solução de problemas ambientais, bem
como promover a participação social e a educação ambiental.
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EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O conceito de desenvolvimento sustentável
tem sido interpretado de diferentes maneiras,
no entanto, teremos como base a ideia de que
o desenvolvimento sustentável é aquele que
satisfaz as necessidades do presente sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades:

Nesse sentido, a política de educação ambiental dentro de seus critérios deve estimular
a interculturalidade, a diversidade cultural, o intercâmbio e o diálogo como um aspecto fundamental para abordar o conceito de educação
ambiental. Por outro lado, o desenvolvimento
sustentável deve ser analisado por meio de
uma visão sistêmica, já que é uma abordagem
que pode fornecer uma perspectiva mais útil
do que outras formas de análise. Não se pode
pensar em conceitos que compõem a sustentabilidade de forma independente, porque o
sucesso ou fracasso do desenvolvimento sustentável depende de como esses componentes
são integrados para enfrentar os desafios do
desenvolvimento econômico e a maneira como
os problemas ambientais e sociais são abordados:

Em virtude desta realidade a Educação Ambiental tem como um dos principais objetivos
buscar uma metodologia de ensino que leve
à reflexão sobre a postura do ser humano em
relação aos mecanismos responsáveis pela
degradação do meio ambiente e pela formação da consciência ecológica de cada cidadão
sem deixar de incluir nesta discussão a consAs pessoas, na sociedade de risco, são instrução do conhecimento considerando a transversalidade deste tema e a inclusão do mesmo tigadas – para não dizer forçadas – a repensar
nos projetos curriculares [...], (SANTOS; SAN- seus valores, modos de vida e o modelo econômico de desenvolvimento. Velhas práticas
TANA; NAKAYAMA, 2010, p.3).
políticas sucumbem. Decisões políticas são toTem sido um conceito revolucionário na medi- madas fora dos espaços institucionais tradicioda que, para entender e internalizar é necessá- nais da democracia representativa, não depenrio envolver os componentes de meio ambien- dendo mais tanto dos parlamentos e governos
te, economia e sociedade. A cultura também eleitos (BARBOSA, 2008, p.6).
está envolvida como pilar neste conceito, assim, é considerada determinante na maneira
como as pessoas agem no mundo contra o
desenvolvimento sustentável. De acordo com
o acima exposto, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável visa fortalecer os vínculos
entre cultura e educação, cujo objetivo é fazer
inventários de patrimônio tangível e intangível,
para que por meio de propostas e decisões
participativas possam ser tomadas decisões
em conjunto, a fim de contribuírem para gerar
soluções a futuros fatores ambientais. Dessa
forma, o componente cultural é fundamental
nas decisões ambientais (SANTOS; SANTANA;
NAKAYAMA, 2010, p.3).

Barbosa (2008), o importante fomentar um
conjunto de atributos necessários para a sustentabilidade do ecossistema como um todo,
dentro dos quais são considerados: a disponibilidade de recursos, a capacidade de se
adaptar, bem como a capacidade de compreender e detectar mudanças pelas quais elas
passam pelo mundo exterior; as funções gerais
relacionadas à resiliência e estabilidade, e a
capacidade de resposta o que se relaciona a
ver com a capacidade do sistema sócio-ecológico para lidar com as mudanças. Agora, o
chamado capital natural não é substituível por
nenhum tipo de capital humano, em vez disso,
eles são complementares, ambos intervêm na
evolução de uma sociedade.
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Nessa busca por conceitos de sustentabilidade, conseguimos diferenciar dois tipos
de tendências: fraca sustentabilidade e forte
sustentabilidade. O primeiro poderia ser analisado como a viabilidade ao longo do tempo;
enquanto o segundo pode ser definido como
a viabilidade da relação que mantém com um
ecossistema. O conceito de ambiente subjacente a essa concepção de sustentabilidade é
sistêmico e global. O sistema socioeconômico
está integrado ao ecossistema e é um sistema aberto, matéria e energia (recursos) estão
continuamente entrando e deixando resíduos;
a viabilidade dessa interação depende da manutenção de processos ecossistêmicos (BARBOSA, 2008).

também trouxe consequências sociais significativas. Neste sentido, a educação desempenha um papel importante, porque através dela
podemos encontrar uma maneira de entender
os problemas ambientais globais e, ao mesmo tempo, contribui para gerar habilidades que
possibilitam encontrar soluções juntos a partir
de uma visão do futuro (BARBOSA, 2008).

Existem várias interpretações e nuances deste conceito, onde as diferenças são estabelecidas entre a sustentabilidade ecológica, social
e econômica, alguns estudos consideram que
tais tipos de sustentabilidade constituirá as dimensões sob um único conceito, no entanto, o
conceito é importante na medida em que pode
materializar-se na prática, pois é claro que não
há integração das diferentes dimensões. Esta
integração deve ser refinada a partir do mesmo
por decisões políticas e de uma abordagem do
trabalho interdisciplinar que permite ter visões
e objetivos frente às ações e decisões para gerar verdadeiros processos de sustentabilidade
(BARBOSA, 2008).

A capacidade de enfrentar os problemas associados à falta d’água, biodiversidade, geração de energia, mudança climática, mitigação
e adaptação do risco e desastres, a perda da
diversidade, a crise alimentar, as ameaças contra saúde, vulnerabilidade social e insegurança, entre outros, são elementos sobre os quais
a educação deve se debruçar. Um aspecto
importante é que ainda existem múltiplas interpretações e concepções de educação para o
desenvolvimento sustentável, e, nesse sentido,
não tem sido possível realizar ações verdadeiras que contribuam para o cumprimento com
seus objetivos (BARBOSA, 2008).

O termo “desenvolvimento sustentável” tem
um significado muito amplo, porque implica
num conjunto de mudanças na estrutura econômica, social, institucional e política dos diferentes países do mundo. É sinônimo de
melhoria, progresso, e indica mudanças para
uma situação preferível à atual, que leva a uma
transformação positiva. A introdução do conceito de sustentabilidade à educação requer preocupação com as mudanças da consciência
social diante dos recursos naturais, portanto, a
consciência ambiental deve ser um processo
coletivo que permite a solução ou mitigação
dos grandes impactos ambientais que estão
sendo apresentados em todo o mundo e que

Fomentar a realização de diferentes ações
para o desenvolvimento sustentável com a finalidade de propor uma nova direção ao ensino e
aprendizagem para todas as pessoas promove
educação de qualidade e integra todos, sem
exceção, estimula valores, princípios e práticas
necessárias para os desafios atuais e futuros.

De acordo com isso, a desigualdade também
é considerada um fator determinante para o
descumprimento das metas estabelecidas. Muito tempo, sem dúvida, irá passar até que seja
possível atingir a conformidade com os diferentes itens determinados para a educação para o
desenvolvimento sustentável. Uma transformação educacional que vai desde a modificação
da estrutura, a gestão, currículos e nos espaços e estratégia de formação e aprendizagem,
deve ser estimulada, isto é, não se trata apenas
de uma mudança no conteúdo, mas uma mudança sistêmica (BARBOSA, 2008).
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OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO E A
INTEGRAÇÃO COM O MEIO
Segundo Referencial Teórico (1999), a educação deve se tornar um espaço onde suas
salas de aula se tornam verdadeiros centros de
produção de conhecimento, onde professores
e alunos estão preparados para uma mudança de comportamento, onde os princípios da
sustentabilidade são interligados e devem se
tornar diretrizes de vida. Em algumas regiões
do Brasil, a imersão do conceito de sustentabilidade na educação e meio ambiente ainda
é incipiente, no entanto, diferentes estratégias
foram concebidas visando fortalecer a integralidade da educação ambiental.
Porém, mesmo com esta evolução, ainda
precisamos fortalecer e apropriar o conceito de
sustentabilidade em todas as suas dimensões
(ambiental, econômico, social, cultural), para
poder alcançar uma educação voltada para o
desenvolvimento sustentável:
Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade
(BRASIL, 1999).
A Educação Ambiental é concebida como
uma dimensão que deve ser integrada em
propostas educacionais voltadas para a sociedade. A Conferência Mundial sobre Educação
para o Desenvolvimento Sustentável (2009)
levanta que ela deve reconhecer valores, esclarecer conceitos e encorajar atitudes e habilidades, com o intuito de entender e apreciar
as inter-relações entre homem, cultura e meio
ambiente.

No Brasil, algumas ações de educação ambiental foram introduzidas a partir os anos 90,
muito embora desde a conferência de Estocolmo o propósito mundial tenha sido preparar
o ser humano para o desenvolvimento, desde uma visão protetora até o meio ambiente:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).
No entanto, desde a concepção política, tomadores de decisão começaram a perguntar
se eles estão desenvolvendo iniciativas de educação ambiental. Por que não existe hoje uma
mudança social em frente ao meio ambiente?
Como as ações voltadas para a educação se
concentraram na ambiental? Quais são os obstáculos que existem para formar novos cidadãos e cidadãs que o país exige?
O surgimento de uma cultura ambiental na
escola diz respeito à preocupação com todos
os estímulos que podem afetar os seres humanos, independentemente da idade, país de origem e função da sociedade. É formal, não formal ou informal para instrutores e professores
que a praticam. Ela não procura formar elites
institucionais e seus objetivos de modo algum
criam exclusão.
Ela lista a diversidade e sabe como concretamente descobrir que cada indivíduo, organismo e pessoa influencia o meio ambiente.
Propõe opções de desenvolvimento que refletem o meio ambiente, o clima e os recursos
locais e sugere opções voluntárias e livremente
acordadas. Seja de maneira global ou local, os
comportamentos humanos se adaptam gradualmente ao ambiente real e mudaram as perspectivas da vida cotidiana (BRASIL, 1988).
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ser o primeiro fator de transformação para o
desenvolvimento sustentável, pois aumenta a
capacidade das pessoas de transformar suas
visões da sociedade em realidade (TRAJBER;
Conforme Trajber e Sato, (2010), as Nações SATO, 2010. p, 28).
Unidas também reconhecem na educação
A educação, do mesmo modo, promove vaa chave para disseminar modelos de desenvolvimento sustentável, que são fundamentais lores, comportamentos e estilos de vida necespara oferecer uma alta qualidade de vida para sários para um futuro sustentável, é um procestodos, tanto para os presentes como para as so pelo qual se aprende a tomar decisões que
gerações futuras. Mas em que é baseada essa levam em consideração o futuro, a equidade,
convicção? Por que o desenvolvimento susten- a economia e a ecologia de longo prazo de
tável está tão intimamente ligado aos proces- todas as comunidades e constrói a capacidade de raciocínio orientada para o futuro (TRAsos educacionais?
JBER; SATO, 2010. p, 28).

POR QUE A EDUCAÇÃO É A CHAVE
PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL?

A capacidade de acelerar o progresso em
direção à sustentabilidade depende do cuidar
melhor das relações entre os mundos humanos e naturais e facilitar a busca criativa para
formas mais responsáveis de desenvolvimento
no ambiente e na sociedade. Portanto, o desenvolvimento sustentável diz respeito essencialmente às relações entre as pessoas e entre
elas e seu meio ambiente, dessa forma, o elemento humano é central:
Espaços educadores sustentáveis são aqueles que têm a intencionalidade pedagógica de
se constituir em referências concretas de sustentabilidade socioambiental. Isto é, são espaços que mantêm uma relação equilibrada com
o meio ambiente; compensam seus impactos
com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, permitindo assim, qualidade de vida
para as gerações presentes e futuras (TRAJBER; SATO, 2010. p, 28).

A educação ambiental tem, portanto, cruzado temas como educação urbana, educação
patrimonial, educação para o desenvolvimento, educação em direitos humanos, educação
para a paz e educação futura, aqueles temas
econômicos, culturais, sociais e políticos que
estão interligados na Educação para o Desenvolvimento Sustentável. O ponto de chegada
para esse caminho evolutivo e, ao mesmo tempo, o ponto de partida para uma nova educação para a sustentabilidade, é representado
pelo lançamento da Década da Educação para
a Sustentabilidade (TRAJBER; SATO, 2010. p,
28).

A educação nos permite, tanto como indivíduos quanto como comunidade, compreender
a nós mesmos e aos outros e nossas ligações
com o ambiente natural e social. Esta capacidade de compreensão é a base fundamental
para o respeito pelo mundo que nos rodeia e
pelas populações que nele habitam. A educação desempenha um papel fundamental porque deve inspirar a crença de que cada um de
nós tem o poder e a responsabilidade de fazer
mudanças positivas em escala global, além de
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA
Segundo o MEC, a educação ambiental nas
escolas primárias e jardins de infância abraça
questões e problemas atuais, com os quais as
novas gerações terão que lidar umas com as
outras. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, é “uma ferramenta fundamental para conscientizar cidadãos e comunidades de maior
responsabilidade e atenção às questões ambientais e à boa governança do território”.
Para isso, o ministério compilou diretrizes
que podem ser seguidas em todas as escolas.
Pelo que aprendemos, no entanto, será uma
integração nos assuntos existentes, da arte à
geografia, à ciência. Durante essas lições, a
coleta será disseminada, as tecnologias mais
recentes, as energias renováveis, o respeito à
natureza e ao meio ambiente em geral:
[...] os objetivos da Educação Ambiental
não podem ser definidos sem que se levem
em conta as realidades sociais, econômicas e
ecológicas de cada sociedade e os objetivos
da Educação Ambiental para o seu desenvolvimento; deve-se considerar que alguns objetivos da Educação Ambiental são comuns à
comunidade internacional (MEC, 1998, p. 34).
Se não em todas, em muitas instituições, especialmente durante o primeiro ciclo, já existem
projetos e ensinamentos de educação ambiental na escola. Eles fazem parte dos programas
ou são oficinas por direito próprio, das quais as
crianças participam. Hortas escolares, mobilidade lenta, reciclagem de resíduos e o estudo
e aplicações no campo das energias renováveis (MEC, 1998).
Em suma, como costuma acontecer, fica a
critério dos professores, mais preparados,
disponíveis ou simplesmente sensíveis ao assunto, divulgar o assunto. E muitas vezes a
resposta das crianças à educação ambiental
é emocionante, cheio de participação e comprometimento. Pensemos apenas, como um
exemplo, na coleta seletiva e na facilidade com
que os pequenos aprendem a diferenciar o lixo
(MEC, 1998).

A educação para o desenvolvimento sustentável tornou-se um objetivo estratégico para
o presente e para o futuro do nosso país. O
desafio ambiental, ligado à conservação dos
recursos do nosso planeta, representa um desafio que não é mais evitável para as gerações
futuras. Estamos em uma época que exige no
mundo inteiro, mas especialmente na Itália e
na Europa, escolhas radicalmente diferentes
daquelas realizadas no passado: longe do
modelo tradicional de produção, dirigida a um
novo modelo econômico que respeite o meio
ambiente, orientada para uma sociedade que
não produz resíduo, mas sabe como criar riqueza e bem-estar com a reutilização e regeneração de recursos (MEC, 1998). Para que
isso aconteça, é necessária uma profunda mudança de mentalidade que envolve instituições,
empresas e indivíduos. E essa nova consciência nacional só pode começar nas escolas e
nos estudantes de todas as idades.
O objetivo conjunto é criar condições para
assegurar que estas práticas são desenvolvidas, patrimônio da nossa sociedade que vive,
para que possam formar a base de um novo
pacto entre os cidadãos, através das gerações,
para o desenvolvimento e crescimento do país.
Educação para o desenvolvimento sustentável,
portanto, é um passo importante para se tornar
o projeto em que para promover as habilidades necessárias para desafiar os modelos existentes, para melhorá-los e construir juntos um
novo. Educar para a sustentabilidade significa
permitir processos positivos de mudar comportamentos gerais e estilos de vida. Uma nova
abordagem ao ambiente baseada na esfera de
valor antes da cognitiva (MEC, 1998).
A educação é a única resposta para a nova
demanda por habilidades expressas por mudanças econômicas e sociais. É necessário
desenvolver nos alunos e professores a curiosidade sobre o mundo e o pensamento crítico;
contextos e territórios tornam-se, então, parte
ativa desses processos de construção do conhecimento. Se os princípios de referência são
comuns e compartilhados, os novos paradig1067
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mas e as novas regras devem ser testados no
ambiente, dos quais os nativos ambientais são
uma parte interdependente, e isto implica dimensão territorial da educação (MEC, 1998).

corporal e artística. O estudo do meio ambiente
deve recorrer aos sentidos das crianças (percepção do espaço, das formas, das distâncias
e das cores), e fazer parte das visitas e jogos.
O estudo do entorno imediato do aluno (casa,
Por um lado, a importância das redes locais escola, caminho entre ambos) reveste-se de
de Educação Ambiental, por outro, o papel muita importância (DIAS, 1992. p, 122).
fundamental do governo em apontar os princípios orientadores e prioridades temáticas
Para Dias (1992), esta educação informal é
globais para ser analisadas nos contextos em determinada pela educação de pais e cuidadoque atua. Por isso, é uma prioridade valorizar e res adultos estabelecendo limites, mostrando
pôr em prática as numerosas experiências ex- exemplos e dando mensagens que guiarão seu
celentes de educação para o desenvolvimento caminho. Mas quando a criança cresce novos
sustentável, realizadas nos mais diversos anos ambientes são abertos que consolidam o curso
e ciclos da educação básica por diferentes e e acrescentam importantes contribuições para
qualificados atores. Os Ministérios do Meio essa construção. As primeiras observações da
Ambiente e da Educação pretendem, portanto, natureza levam as crianças a aprofundarem em
assumir um papel de liderança no campo da seu mundo algumas visões de extrema imporEducação para o desenvolvimento sustentável, tância que já lhes foram dadas por meio de
não apenas indicando o caminho a seguir, mas outros estímulos, como histórias populares ou
construindo juntos novos caminhos de conhe- contos de fadas.
cimento, novos modelos educacionais (MEC,
1998).
A educação formal extrafamiliar, que com ciência e técnica visa crescimento e conquistas
que servirão de base para diversas condutas
EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO
no meio social, permite as primeiras manifesAMBIENTAL
tações no sentido da preservação ambiental. É
Desde a chegada ao mundo, a criança com- a chamada educação infantil que abrange difepartilha com a família o seu espaço educacio- rentes modalidades de ensino e aprendizagem
nal por excelência. Lá se adquire aprendizado, para crianças desde as primeiras semanas de
valores e comportamentos que estabelecem vida até a entrada na escola primária (0 a 6
as bases do desenvolvimento integral. Esse anos); ainda nessa fase a criança descobre
contexto de amor, contenção, encorajamento, que a vida e o meio ambiente devem ser proapoio e acompanhamento forjará sua persona- tegidos. A educação infantil inclui creches, prélidade. Para que esse processo ocorra, é es- -escolas, programas de bem-estar social para
sencial que haja respeito e compreensão: as crianças, etc., o período de cuidado e educacrianças precisam além de compreensão, pa- ção das crianças nos primeiros anos de vida,
ciência, reforço e firmeza, num clima de afeto e fora da família. Nessa perspectiva os projetos
motivação positiva, embora, infelizmente, mui- educacionais são de singular importância, pois
tas vezes e por diferentes razões, não seja a a partir de práticas simples, como colocar um
feijão em um algodão umedecido, ela pode
realidade que as crianças experimentam:
presenciar o brotar da vida (DIAS, 1992).
A apresentação de temas ambientais no enÉ importante ter em mente que as variáveis
sino primário deveria se fazer com ênfase em
uma perspectiva de educação geral, dentro educacionais (familiares e extrafamiliares) são
do marco, por exemplo, das atividades de ini- coexistentes e complementares, não são esciação e junto com as atividades dedicadas à tanques, mas interagem de forma permanente
língua materna, à matemática ou a expressão e dinâmica. A educação institucional vem em
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resposta ao abandono de crianças pequenas e
serviu para mantê-las longe dos perigos. Sendo assim, era incomum falar sobre uma verdadeira preocupação educacional. A criança é
uma construtora ativa de seu desenvolvimento,
que não consegue sozinha, mas cercada por
sua família e cultura (DIAS, 1992).

Nesse sentido, as crianças representam o futuro, por isso devem ser ensinadas a desenvolver práticas sustentáveis que sejam propícias
ao meio ambiente, para a manutenção do mundo como o conhecemos até então. Elas serão
responsáveis por colocar em prática as políticas ecológicas em todo o mundo para realizar
pequenos gestos em favor da manutenção do
Assim, nos primeiros anos de vida, a partir ecossistema (BRASIL, 1998).
da mãe ou outra pessoa significativa, as matrizes de aprendizagem estão consolidadas.
Despertar a preocupação com a ecologia
Nesse cenário, o contexto pode promover ou nas crianças é essencial para que, no futuro,
dificultar seu desenvolvimento. A criança au- a sociedade esteja mais atenta ao cuidado
tônoma constrói seu próprio plano de ação do meio ambiente e o abuso seja interrompia partir de sua iniciativa única, questionando, do, bem como para que sejam feitas tentativas
surpreendendo e descobrindo, mas isso não para reparar os danos causados nele. Introduacontece se ele é dominado pelo que deveria zir um assunto dentro do currículo escolar é o
estar presente na imaginação dos adultos, ten- mais adequado para resolver esse problema
tando estimulá-la a usar recursos ou funções pendente na sociedade atual.
que ela ainda não possui, o que dificulta seu
desenvolvimento, forçando-a a usar esquemas
É necessário fomentar a preservação aminapropriados. Mesmo assim, a educação e o biental na criança, que vai tornar as práticas
cuidado nos primeiros anos de vida continua- sustentáveis em hábitos, para que não sejam
ram a ser considerados, em sua maioria, como
necessários futuros tratados internacionais de
uma questão na qual a intervenção se justifipreservação. Para tanto, as campanhas cidaca apenas como resposta ao aprendizado endãs que incentivam o ato de reciclar corretaquanto elemento substancial para a vida (DIAS,
mente, para economizar energia ou água, não
1992).
permeia apenas a questão econômica, mas
sim as instâncias de preservação da vida e dos
EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE
ecossistemas (BRASIL, 1998).
Segundo o Ministério Ambiental (1998), em
uma sociedade cada vez mais industrializada,
em que a filosofia da economia de tempo descartável tem prioridade acima de tudo, é necessário parar e pensar sobre o ambiente que
nos rodeia e atentar para a importância cada
dia mais difícil de conscientizar para a preservação. Na tarefa de cuidar e preservar o meio
ambiente, as crianças são fundamentais.

POSSIBILIDADES DE TRABALHO E
REFLEXÃO EM SALA DE AULA

Segundo Santos (2010), podemos selecionar algumas ideias que poderão servir como
instrumento de reflexão e análise na prática pedagógica nas escolas e essas ações, de baixa
complexidade, podem ser aplicadas de acordo com as faixas etárias das crianças. Iremos,
então, expor algumas situações que poderão
Há alguns anos, o desenvolvimento energéauxiliar o trabalho docente.
tico, o progresso tecnológico, a globalização,
os avanços da ciência ou da agricultura têm
Economizar água demonstra uma ação imsido enormes. Isso também aumentou o abuportante para ensinar as crianças que se trata
so para com o ecossistema, de modo que as
de um recurso escasso, e portanto, deve ser
pessoas são necessárias para cuidar de tudo
usado com responsabilidade, por isso deveo que estamos destruindo e maltratando pouco
mos mostrar-lhes pequenas coisas que ajua pouco.
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dam a economizar água, como fechar a tornei- pode ser sustentável se, em vez de utilizarmos
ra quando escovar os dentes, não demorar no novas folhas para cada desenho, utilizarmos o
banho, etc. (SANTOS, 2010).
verso das folhas já utilizadas (SANTOS, 2010).
Para o autor (2010), é também alvo de preocupação a economia com relação a energia
elétrica, sendo assim, é importante que as
crianças internalizam que a energia elétrica representa um custo para o meio ambiente. Portanto, ensiná-los a desligar a luz quando saem
de uma sala, não acender luzes insuficientes
ou não deixar ligadas as coisas que não estão
sendo usadas são pequenos gestos que cuidam do ambiente.

O mobiliário é para todos, então é fundamental que as crianças cuidem dele com responsabilidade e autonomia. Desse modo, é
necessário ensiná-las serem respeitosas e cuidadosas com tudo o que existe em nosso meio
ambiente e que tudo aquilo pertence a todos
os cidadãos. As plantas são seres vivos dos
quais devemos cuidar, pois também são necessárias para limpar a atmosfera e cuidar do
nosso ecossistema. Portanto, elas não devem
ser pisadas, pelo contrário, é bom ensinar as
Manter o ambiente limpo também é uma ta- crianças a cuidarem das plantas, uma vez que
refa na qual as crianças podem colaborar. Por- são pequenas e em constante processo de sotanto, ensinar-lhes que não devem jogar papéis cialização (SANTOS, 2010).
ou embalagens no chão e que, se não houver
lixeiras nas proximidades, elas devem ser guarO autor conclui que, do mesmo modo o resdadas em seus bolsos até encontrarem uma, peito animal também faz parte do ensino da
dá maior possibilidade de trabalhar a autono- ecologia. Animais, de estimação ou selvagens,
mia dos educandos. Outra ação de grande va- são seres vivos que devemos cuidar e respeilia é proporcionar uma análise de colecionar tar. No caso de animais de estimação, pode-se
todo o desperdício gerado e levar isto para propor às crianças o cuidado para com eles,
poder depositar no recipiente apropriado que alimentando-os, levando-os para passear, forserá entregue pelo professor – seria bom aqui necendo-lhes os serviços médicos necessários
evitar elementos de natureza orgânica –, e, ao e, acima de tudo, ensinando-as a respeitar seu
final da semana, os alunos poderão separá-los espaço e tratá-los com amor.
para alguma ação de reciclagem e refletirem
acerca da preservação (SANTOS, 2010).
Compartilhar brinquedos, material escolar,
roupas, entre outros, é um gesto generoso com
o meio ambiente, uma vez que os recursos são
limitados, de modo que o compartilhamento de
bens materiais contribui para não sobrecarregar os recursos.
Assim, é bom ensinar-lhes que, quando não
vão usá-los, podem ser dados a alguém que
o faça. As crianças gostam de desenhar e ensiná-los a ser respeitoso com a natureza é necessário para o cuidado do meio ambiente e
expressar suas preocupações, desejos, emoções e sonhos no papel. O desenho é necessário para o seu desenvolvimento pessoal por
tudo o que ele traz, mas essa tarefa também
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da educação para o desenvolvimento sustentável, compreendemos os processos de
educação que capacitam as pessoas a conhecerem e avaliarem os problemas globais do presente e do futuro, bem como a participarem das etapas de desenvolvimento necessárias para
dar acesso às gerações presentes e futuras para utilizarem os recursos de que precisam para
atender as suas necessidades.
A urgência das preocupações com o desenvolvimento sustentável torna mais fácil para as partes interessadas na educação ambiental alcançarem as metas políticas de desenvolvimento (por
exemplo, reduzir o uso de recursos), e prioridade de sua educação.
A educação para o desenvolvimento sustentável, no entanto, perderia o objetivo final se a
escola não caminhasse em conjunto com a preocupação da educação sustentável – ajudar as
pessoas a desenvolver seu potencial de desenvolvimento – e seria reduzida a um instrumento da
política ou um instrumento daqueles que acreditam que sua visão das coisas é a única possível.
Por isso, defendemos neste trabalho a construção de uma educação para o desenvolvimento
sustentável a partir de uma compreensão reflexiva da educação, que oferece às pessoas razões
para lidar com tópicos relevantes para o futuro.
Neste caso, o desenvolvimento sustentável dentro do processo de educação é apresentado
como um conceito normativo subjacente ao objetivo da justiça distributiva. O objetivo final é
promover as habilidades necessárias para entender as relações complexas entre as dimensões
ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável e trabalhar em soluções para
problemas presentes e futuros.
Isso também inclui as suas próprias necessidades e estilos de vida, para refletir e avaliar os
objetivos do desenvolvimento sustentável, as implicações de suas próprias ações em relação
à preservação, para ser capaz de optar por ações sustentáveis. A Educação para o Desenvolvimento Sustentável desdobra as questões, conforme apropriado, do ponto de vista ambiental,
econômico, social e global. Acima de tudo, as estruturas de cooperação com instituições e iniciativas de diferentes áreas são conducentes a isso. Portanto, as escolas devem cada vez mais
desdobrar esforços no sentido de ampliar as possibilidades de produção do conhecimento ambiental e reflexão para a preservação dos elementos essenciais para que os seres vivos possam
se perpetuar longe dos riscos iminentes da extinção.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A UTILIZAÇÃO DE
HORTAS PEDAGÓGICAS: CONSIDERAÇÕES A
RESPEITO DA PRÁTICA NA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO PAULO

RESUMO: O presente artigo discute a utilização de hortas pedagógicas nas escolas da Prefeitura
Municipal de Ensino de São Paulo pertinente ao Programa Mais Educação no desenvolvimento do potencial de estudantes do Ensino Fundamental. Justifica-se o fato de que atualmente,
existem inúmeras discussões sobre as contribuições que o desenvolvimento de projetos trás
para as atividades escolares. Em especial, a área de Ciências, desenvolve diferentes competências e habilidades ligadas ao cuidado com o meio ambiente, promovendo reflexões e
aguçando a criticidade dos estudantes em relação ao seu papel na sociedade e as relações
que desenvolvem com o meio em que vivem. Sendo assim, a referida pesquisa se caracteriza
como qualitativa e foi realizada entre os meses de outubro a dezembro de 2019. Os resultados indicaram que a aplicação de projetos como é o caso da Horta Pedagógica auxilia no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a compreensão de das relações existentes
entre ser humano e ambiente, além de valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes e
facilitar a construção do seu próprio conhecimento.

Palavras-chave: Horta Pedagógica; Ensino de Ciências; Educação Ambiental.
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INTRODUÇÃO

Q

uando falamos em Horta Pedagógica a primeira situação que deve acontecer é o projeto estar em consonância com os objetivos presentes no Projeto Político Pedagógico
(P.P.P.) da unidade escolar e também de acordo com as orientações pedagógicas presentes no documento de Ciências Naturais dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral onde deve haver
uma integração dos componentes curriculares.
O documento traz a construção do pensamento científico pautado em três pilares: Universo; Cidadania e qualidade de vida; e Sustentabilidade. No caso do projeto de horta os dois últimos eixos estão bastante presentes, envolvendo os estudantes e desenvolvendo o protagonismo juvenil
através de interações socioambientais que permitam a eles, de forma individual e coletivamente,
construir habilidades, atitudes e competências voltadas para a preservação do meio ambiente.
A participação e o reconhecimento por parte dos estudantes como atores sociais e o incentivo
à multiplicação dessas informações na sociedade é um dos primeiros passos para a construção
de um ensino melhor articulado com os processos de mudança social e construção de cidadãos
conscientes quanto a um modo de vida sustentável.
Nesse processo é fundamental que se perceba a interação do estudante com os problemas
ambientais presentes na comunidade em que vive, para construir uma nova percepção das relações entre o homem, a sociedade e a natureza, reforçando a necessidade de agir como cidadão na busca de soluções para os problemas ambientais enfrentados pela sociedade (JACOBI,
2003).
Por isso de acordo com Reigota, a Educação Ambiental engloba propostas pedagógicas que
contemplam a conscientização, a mudança no comportamento, o desenvolvimento de diferentes
competências e a participação dos estudantes, condições básicas que estimulam a integração
e o respeito entre ser humano e ambiente:
[...] a educação ambiental na escola ou fora dela continuará a ser uma concepção radical de
educação, não porque prefere ser a tendência rebelde do pensamento educacional contemporâneo, mas sim porque nossa época e nossa herança histórica e ecológica exigem alternativas
radicais, justas e pacíficas (REIGOTA, 1998, p.43).
Portanto a presente pesquisa se justifica no sentido de elucidar as contribuições que projetos
como o de Horta Pedagógica trazem para a vida dos estudantes.
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como objetivo ressignificar o ambiente escolar,
priorizando as interações entre os estudantes,
a realidade e as suas múltiplas dimensões. A
utilização de projetos traz novas perspectivas
A Pedagogia de Projetos surgiu a partir de para o ensino e a aprendizagem.
um novo movimento educacional conhecido
Ainda segundo a autora, os projetos se aprecomo Escola Nova. Anteriormente, a memorização dos conhecimentos era a habilidade sentam como uma nova concepção de educamais desenvolvida dentro do contexto escolar, ção e as escolas devem levar em consideração
porém, com o passar dos anos, pesquisadores os diferentes processos que ocorrem na vida
concluíram que a chamada escola tradicional dos estudantes dentro e fora da escola.
era incapaz de atingir determinados objetivos
Jacoboski (2010) relata que os projetos gede aprendizagem, e por isso uma nova pedagogia que atendesse as necessidades era ne- ralmente surgem de um questionamento ou de
um determinado problema. Por isso, é necescessária (JACOBOSKI, 2010).
sário que o docente ensine o estudante a esNessa nova perspectiva, a Escola Nova sur- cutar e aprender a aceitar as opiniões alheias,
giu para incluir o estudante na sociedade em já que a maioria dos projetos é desenvolvido
que vive, participando, interferindo e desenvol- em grupo:

PROJETOS E A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL - A PEDAGOGIA DE
PROJETOS

vendo a criticidade necessária para isso. Com
isso, a Pedagogia de Projetos veio para acrescentar e agregar esses e outros conhecimentos. Segundo Libâneo (1993), os diferentes
tipos de pedagogia que surgiram a partir daí,
puderam ser divididas em dois grupos principais: as de propensão liberal, que prepara o
estudante para viver em sociedade, e a segunda de propensão progressista que visa à transformação social as partir de uma análise mais
crítica da realidade.

O caminho do conhecimento implica busca
e aprofundamento das relações tanto procedimentais como disciplinares, mas também do
desenvolvimento da capacidade de proporem-se problemas, do aprender a usar fontes de informações contrapostas ou complementares, e
saber perto do ponto de chegada constitui em
si um ponto de partida (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p. 43).

Dessa forma, os trabalhos realizados em sala
de aula ganharam uma nova perspectiva, visando o protagonismo estudantil:
[...] há um ganho em termos de construção
da autonomia (decorrente do processo de tomada da decisão). Este também é um caminho
propício para a prática interdisciplinar, uma vez
que é o problema localizado na realidade que
passa a ser o guia de trabalho, e não uma estrutura de conhecimento disciplinar previamente definida (VASCONCELLOS, 2000, p. 151).
Segundo Lúcia Helena Alvarez Leite, mestre
em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em seu artigo intitulado “Pedagogia de Projetos” de 1996, os projetos tem
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Ou seja, trabalhar com projetos possibilita
ao estudante aprender a buscar conhecimento, apropriando-se do que está descobrindo e
aplicando esses novos conhecimentos em seu
próprio cotidiano (JACOBOSKI, 2010).
Na disciplina de Ciências, a utilização de projetos funciona de forma a identificar o estudante como pertencente ao mundo que o cerca.
Assim de acordo com Capra:

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E O
DESENVOLVIMENTO DE HORTAS
PEDAGÓGICAS
O Programa Mais Educação São Paulo, surgiu no ano de 2013 na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, através da Reorganização
Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino, abrangendo não só mudanças no currículo, mas
também sobre a totalidade das unidades de
ensino.

Precisamos nos tornar ecologicamente alfabetizados. Isso significa entender os princípios
de organização das 19 comunidades ecolóDe acordo com dados extraídos do site da
gicas (ecossistemas) e usar esses princípios Secretaria Municipal de Educação (SME) da Cipara criar comunidades humanas sustentáveis dade de São Paulo, as escolas em geral têm
deixado de lado o protagonismo estudantil.
(CAPRA, 1996, p. 231).
Crianças e adolescentes têm passado de proAssim, projetos desenvolvidos nessa área de dutores para consumidores de cultura. Muitas
conhecimento, como é o caso da Horta Peda- vezes, por conta também das inúmeras atribuigógica funciona como uma experiência enri- ções que lhe são dadas e da demanda de cumquecedora onde as atividades relacionadas ao prir o currículo, as escolas têm se pautado em
uso do solo e do trabalho em grupo constituem desenvolver uma cultura de massa que, apesar
excelente exercício mental e físico, além de um de cumprir determinadas funções, acaba deiaprendizado divertido e saudável ao mesmo xando de lado a diversidade e as diferenças
que marcam as relações dos estudantes dentempo.
tro do espaço educativo.
Em especial, segundo a pesquisa realizada
no presente artigo referente à utilização da Horta Pedagógica, encontramos o Decreto de nº.
56.913/2015 que regulariza o Plano de Introdução de Alimentos Orgânicos no Programa
de Alimentação Escolar do Município de São
Paulo. O documento estabelece, entre outras
ações, que a Horta Pedagógica deve ser utilizada como forma de ensino e aprendizagem,
seja voltada para o meio ambiente, e/ou para
desenvolver a educação alimentar.
Sendo assim, a necessidade de discutirmos
sobre a utilização de hortas pedagógicas nas
escolas da Prefeitura Municipal de Ensino de
São Paulo pertinente ao Programa Mais Educação desenvolvida com estudantes do Ensino
Fundamental.
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Por isso, uma perspectiva integrada ao currículo fundamenta o Programa Mais Educação
São Paulo, voltado à construção dos caminhos
que levam a aprendizagem e ao desenvolvimento, que por sua vez é orientado pelas estratégias da avaliação para a aprendizagem.
Trabalhar com projetos desenvolve o olhar crítico e curioso do estudante. Nesse caso, os
projetos devem proporcionar experiências significativas, levando à um conhecimento mais
elaborado, fazendo com que estudantes e docentes se vejam como pesquisadores.

Ou seja, a ideia aqui é envolver os educandos em interações socioambientais que permitam aos indivíduos envolvidos no processo
construir habilidades, atitudes e competências
voltadas para a preservação do meio ambiente.

Como dito anteriormente, a participação dos
estudantes como atores sociais contribuem
para ampliar os conhecimentos da própria sociedade, a construção de uma educação melhor articulada com os processos de mudança
social e construção de cidadãos conscientes
quanto a um modo de vida sustentável. Durante
No caso do projeto de horta, podemos dizer o desenvolvimento das atividades é de fundaque dentro da disciplina de Ciências, esta se mental importância compreender as interações
torna um laboratório vivo, onde é possível per- dos estudantes com os problemas ambientais
ceber as interações existentes entre os fapresentes na comunidade em que vive,
tores vivos e não vivos, as etapas de
construindo uma nova percepção
crescimento e do desenvolvimento
das relações homem-sociedadede vegetais, bem como compre-natureza, demonstrando para
ender técnicas sustentáveis, ciele a necessidade de agir como
clos geofísicos, entre outros.
cidadão na busca por soluções
Para o estudante, o contato
para os problemas ambientais
com a natureza é uma experienfrentados pela sociedade.
ência enriquecedora onde as atividades ligadas ao uso do solo tais
Além disso, o projeto de horta
como revolver a terra, plantar, popedagógica complementa o Decreto n°
dar e regar não só constituem em um ótimo
56.913/15 que regularizou o Plano de Inexercício físico como representam uma forma
trodução de Alimentos Orgânicos no Programa
de aprendizado saudável e criativo.
de Alimentação Escolar do Município de São
Paulo. O documento contém instruções sobre
Por isso, pode-se dizer que a horta pedagóo uso das hortas como ferramenta para a edugica integra a interdisciplinaridade. É preciso
cação ambiental e alimentar, contribuindo ascriar nas escolas um ambiente capaz de envolsim para o desenvolvimento de habilidades de
ver os professores de todas as disciplinas, bem
manejo sustentável, da alfabetização científica
como os demais funcionários e a comunidade.
e na socialização dos estudantes transformando este espaço em um ambiente interdiscipliAssim, dentro do Programa Mais Educação,
nar e de inclusão social.
o projeto da horta pedagógica traz como principais metas: (I) ampliar a permanência dos
alunos no ambiente escolar; (II) melhorar a socialização entre os estudantes; (III) desenvolver
o pensamento crítico e científico, englobando
a elaboração de hipóteses e a dedução; (IV) e
desenvolver habilidades e competências que
os tornem multiplicadores dessas informações.
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explicita a inclusão de alimentos orgânicos ou de
base agroecológica na alimentação escolar no
sistema municipal de ensino, havendo a necessidade dos profissionais da educação em abordar
Referente à implementação de projetos nas temas relativos à alimentação desde a Educação
Unidades Escolares, da Prefeitura do Município Infantil até o Ensino Fundamental.
de São Paulo, temos a Portaria nº 5.360, de 04
de novembro de 2011, que reorganiza o PrograAinda, o documento traz a definição de parâma “Ampliar” instituído no Decreto nº 52.342, do metros e procedimentos que efetivem e apoie a
mesmo ano, trazendo em seu Artigo 3º que: “O implantação da horta pedagógica e demais proPrograma “Ampliar” será constituído de ativida- jetos pedagógicos relacionados a essa prática,
des curriculares de caráter educacional envol- englobando a sustentabilidade, culinária, alimenvendo, com prioridade, atividades de recupera- tação orgânica e agroecologia. No ano de 2017
ção de aprendizagem, bem como atividades de a Secretaria da Educação dobrou o programa de
cunho social, esportivo ou cultural, articuladas ao hortas nas escolas devido ao convênio firmado
Projeto Pedagógico da escola”.
com a Fundação Banco do Brasil viabilizando a

LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS
PROJETOS

Em seu Artigo 4º os projetos devem contemplar entre outros formatos: (I) Projetos que utilizam os Laboratórios de Informática Educativa; (II)
que envolvam as Salas de Leitura; (III) de Estudos
de Recuperação Paralela; (IV) Bandas e Fanfarras; (V) Esportes; (VI) – Xadrez; (VII) Nas ondas
do rádio; (VIII) Aluno Monitor; (IX) projetos envolvendo especialistas dos CEUs; e (X) Projetos e
Programas oferecidos por outras esferas governamentais.
Especificamente, para o projeto de Horta Pedagógica a Prefeitura de São Paulo trouxe a Lei
nº 16.140 de 17 de março de 2015, inciso VI do
parágrafo 3° do artigo 10 que diz:
• Utilizar a horta como instrumento educacional e de inserção do pensamento holístico;
• Despertar o interesse dos estudantes pelo
cultivo e o conhecimento do processo de
germinação;
• Aprender a cultivar plantas utilizadas na alimentação;
• Conscientizar sobre a necessidade de conservação dos recursos naturais;
• Enriquecer o conhecimento dos estudantes;
• Degustar o alimento que foi cultivado e colhido pelos estudantes;
• Criar, na escola, uma área verde produtiva
na qual todos se sintam responsáveis, entre
outras ações;
Outra Portaria a de nº 6.720 do ano de 2016 –
Comissão Especial com Integrantes de CODAE e
COPED – Implantação da Horta Pedagógica, que
de acordo com o Coordenador da Coordenadoria
de Alimentação Escolar (CODAE), considera que
o disposto na Lei Municipal de nº 16.140/2015,
regulamentada pelo Decreto de nº 56.913/2016,

implementação de 200 novas hortas nas unidades educacionais do município de São Paulo. Até
o final de 2016 a rede apresentava 351 escolas
com horta pedagógica, já no início de 2017 esse
número subiu para 509, o que após a parceria
iria totalizar 792 escolas.

Na época o até então Secretário da Educação,
Alexandre Schneider, comentou que: “A parceria
é fundamental porque a horta pedagógica dentro
da escola amplia e muito as possibilidades do
trabalho que os professores podem desenvolver
com as crianças sobre sustentabilidade e alimentação, por exemplo, ensinando na prática sobre o
uso da água ou a produção de alimentos”.
Para isso, além das especificações a Prefeitura
investiu em formação continuada aos docentes
interessados em assumir o projeto, como por
exemplo, o Comunicado nº 379, de 10 de maio
de 2019, onde o Secretário Municipal de Educação informou a realização do curso: “FORMAÇÃO HORTAS PEDAGÓGICAS”.
O público-alvo abrangeu diferentes cargos dentro da unidade escolar como agente de apoio,
agente escolar, auxiliar técnico de educação, coordenador pedagógico, diretor de escola, professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental I
e II, e Médio, analista de saúde (nutrição nível
I, II, III e IV), a fim de contribuir para o sucesso e a correta implementação do uso de hortas
como projeto escolar. Ao final do curso as escolas que participaram precisam entregar um plano
de ação para a implantação e a manutenção da
horta, juntamente com as estratégias que irão utilizar para envolver crianças e jovens, considerando as especificidades do contexto no qual estão
inseridos.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUAS
CONTRIBUIÇÕES

Ciência e Tecnologia, quatro anos depois, instituíram o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA). O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), instituiu diretrizes para a implementação do programa PRONEA. Com isso, houve a
inserção da educação ambiental no processo
de gestão ambiental (IBAMA, 1998).

De acordo com a Organização das Nações
Unidas para Educação, Ciência e Cultura a Educação Ambiental é: “Educação ambiental é uma
disciplina bem estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as
formas de conservá-lo, preservá-lo e de adminisEm 1997, o Ministério da Educação elaborou
trar seus recursos adequadamente” (UNESCO ,
um novo modelo de currículo escolar, os Parâ2005, p. 44).
metros Curriculares Nacionais (PCN’s), trazenA Educação Ambiental surgiu como uma ne- do o meio ambiente como tema transversal nos
cessidade de se complementar a educação for- currículos do Ensino Fundamental.
mal. Ou seja, a educação deveria ir além das
paredes da sala de aula e dos conteúdos específicos, disseminando valores, desenvolvendo
capacidades, ofertando conhecimentos e aspectos que promovam o progresso das relações
éticas entre os indivíduos, os seres vivos, os fatores não vivos e a vida no planeta de modo
geral.
Porém, com a industrialização e a ganância do
homem em se desenvolver, surgiram problemas
relacionados ao meio ambiente, trazendo questões sociais preocupantes, havendo assim a necessidade do tema ser discutido e desenvolvido
no ambiente escolar a fim de conscientizar os
atores mirins que em dado momento participarão e influenciarão a sociedade Por isso, entre
outras questões a Educação Ambiental promove
a cidadania, possibilitando uma efetiva participação nos processos sociais, culturais, políticos e
econômicos relativos ao meio ambiente.

Com isso, como dito anteriormente por Capra:
“Precisamos nos tornar ecologicamente alfabetizados. Isso significa entender os princípios de
organização das 19 comunidades ecológicas
(ecossistemas) e usar esses princípios para
criar comunidades humanas sustentáveis” (CAPRA, 1996, p.231). Ainda:
A escola foi um dos primeiros espaços a absorver esse processo de “ambientalização” da
sociedade, recebendo a sua cota de responsabilidade para melhorar a qualidade de vida da
população, por meio de informação e conscientização. Para conscientizar um grupo, primeiro é
preciso delimitar o que se quer e o que deseja
(SEGURA, 2001, p. 21).

Desta forma, os docentes devem não só discutir sobre o meio ambiente, mas também conscientizar os estudantes que é importantíssimo
preservar a natureza, pois faz parte do seu
No Brasil, particularmente, esse tipo de dis- mundo e está presente em seu cotidiano.
cussão começou a surgir a partir da década
Por fim, o docente deve ligar o conteúdo da
de 1960, através de manifestações populares
que já vinham ocorrendo no mundo afora, com ciência às questões cotidianas tornando assim
relação aos danos ambientais causados pelo a aprendizagem mais significativa. As sequênser humano. Porém, foi só na Constituição de cias didáticas e os projetos realizados se desen1988 que o país introduziu um capítulo especí- volvem apoiadas em práticas e vivências dos
fico sobre o meio ambiente, considerando este estudantes relacionando-os com os fenômenos
como um bem comum e essencial à qualidade a sua volta, tratando de examiná-los com o auxíde vida, impondo ao poder público e aos cida- lio de conceitos científicos pertinentes. Ou seja,
dãos preservá-lo para as gerações presentes e através do ensino investigativo, o estudante
começa a pensar e a refletir sobre o processo
futuras (MEDEIROS, et al., 2011).
de construção do seu conhecimento (FREIRE,
Ainda de acordo com os autores, Os Ministé- 1987). O projeto de Horta Pedagógica, portanto,
rios da Educação, do Ambiente, da Cultura e da contempla o exposto discutido neste parágrafo.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo teve por objetivo realizar levantamento bibliográfico documental a respeito
da utilização de Hortas Pedagógicas nas escolas da Prefeitura Municipal de Ensino de São
Paulo pertinente ao Programa Mais Educação
no desenvolvimento do potencial de estudantes do Ensino Fundamental.
Para a realização desta pesquisa foi escolhida metodologia qualitativa, pois, este tipo de
estudo apresenta caráter conclusivo, uma vez
que quantifica um dado problema, como neste caso, as experiências enriquecedoras que a
horta trás durante o desenvolvimento de atividades relacionadas ao uso do solo e o trabalho em grupo constituindo excelente exercício
mental e físico, além de um aprendizado divertido e saudável ao mesmo tempo.

Desta forma, como aporte teórico deste artigo,
baseamo-nos em legislação específica na implementação de Hortas Pedagógicas nas unidades Escolares do Município de São Paulo,
além de autores como Capra (1996), Hernández e Ventura (1998), Jacobi (2003), Vasconcellos (2000), Jacoboski (2010), entre outros
autores que trazem a problemática referente à
utilização da Pedagogia de Projetos nas escolas, bem como discussões acerca da Educação Ambiental como elemento facilitador da
aprendizagem dos estudantes, tema abordado
no presente artigo.
Assim, foram analisadas legislação pertinente ao tema, artigos, trechos de livros, sites, incluindo observações realizadas no próprio dia
a dia da escola e das discussões realizadas
para formação continuada durante a Jornada
Especial Integral de Formação (JEIF) referente
a temática, a fim de gerar reflexões e discussões a respeito do tema em questão, contribuindo para uma melhor compreensão sobre
as possibilidades de desenvolver diferentes
competências e habilidades nos estudantes
através do uso de Hortas Pedagógicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Pedagogia de projetos vem trazendo contribuições para a prática em sala de aula e fora
dela, tendo surgido a partir da Escola Nova. Quando esse movimento surgiu questionou-se a
forma como a escola tradicional produzia conhecimentos, que nada mais era através da transmissão dos mesmos. Com uma nova visão, a Escola Nova, introduziu novos olhares para as
práticas curriculares, para as relações docente/discente, entre outras questões (FILHO, 2016).
De acordo com o levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa, podemos perceber que
a expressão corporal e a Pedagogia do Movimento compreendem uma nova concepção de educação, identificando que um dos desafios presentes na Educação Infantil é o de estruturar uma
pedagogia que contemple os cuidados necessários ao desenvolvimento da criança, quanto os
conhecimentos, tudo ao mesmo tempo.
Com o passar do tempo, questões relacionadas ao desenvolvimento de projetos no ambiente
escolar estão cada vez mais presentes nas pautas das discussões dos profissionais da educação, incluindo-se o Projeto Político Pedagógico (P.P.P.).
Em especial, em relação à disciplina de Ciências Biológicas, vários assuntos permeiam a
discussão e o desenvolvimento de atividades relacionadas ao meio ambiente, atingindo diferentes fatores sociais, já que a escola é um espaço destinado ao desenvolvimento de ações que
respeitam e contemplam a diversidade dos estudantes, devendo promover reflexões que aguce
a curiosidade e a criticidade em relação ao seu papel na sociedade e as suas relações com o
ambiente que o cerca. De acordo com a bibliográfica utilizada, a implementação de projetos e
de sequências didáticas como o da Horta Pedagógica influenciam positivamente o aprendizado
e o interesse dos estudantes por compreenderem suas relações e sua dependência e responsabilidade sobre o meio ambiente.
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BRINCAR, JOGAR, CRIAR E INVENTAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRIBUIÇÕES
DA LUDOPEDAGOGIA

RESUMO: Este artigo tem o objetivo geral de apresentar as contribuições da ludopedagogia no
processo de ensino/ aprendizagem dos alunos. Para tanto, mostra que as atividades lúdicas
constituem um recurso pedagógico com amplas contribuições no processo de desenvolvimento da criança. Uma proposta pedagógica para a infância, baseada nos jogos e as brincadeiras, possibilita a diversificação das vivências da cultura, evidenciam direitos, desenvolvem os valores em educação e contribuem para formação integral de cada criança em seus
aspectos físicos, afetivos, cognitivos e sociais ao estabelecer relações cognitivas centradas
no afeto, respeito, solidariedade, companheirismo. O lúdico é um dos recursos pedagógicos
utilizados para motivar e estimular a aprendizagem em todas as etapas da vida. Este estudo
buscou identificar através da pesquisa teórica, as contribuições da ludopedagogia para o desenvolvimento da criança considerando a efetiva importância do papel do professor nesse
processo.

Palavras-chave: Ludopedagogia; Educação Infantil; Jogos infantis.
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INTRODUÇÃO

O

direito de brincar é reconhecido internacionalmente desde 1959 como consta na Declaração Universal dos Direitos da Criança, que prevê o brincar como uma vertente do
direito à liberdade de meninos e meninas. Segundo especialistas, a infância brasileira
tem passado por profundas transformações, influenciada pela intolerância do capitalismo, pelo
complexo sistema da globalização, e pela redução do tempo livre devido aos vários fenômenos
sociais modernos, entre eles o preparo para o “mundo do trabalho.”
Brincar é um ato integrador entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. Enquanto
brinca, criança ordena o mundo a sua volta, assimilando experiências, informações e sobretudo
incorpora atividades e valores do meio social no qual está inserida. Enquanto joga, dança e
brinca, a criança desenvolve as capacidades e competências de uma forma integrada: a sociabilidade, a tolerância, o reconhecimento da diversidade e amplia seu repertório de saberes e
conhecimentos.
Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam que as crianças brincam apenas por prazer e
consideram este, um desperdício do tempo. Mas é por meio das brincadeiras que elas aprendem, experimentam situações, descobrem outras possibilidades e que buscam entender o significado das atividades realizadas pelos adultos.
Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn pesquisadoras da organização
do espaço e também a organização do tempo nas instituições de educação a infantil, afirmam:
Organizar o cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades. É
importante que o educador observe o que as crianças brincam, como estas brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais
atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é
fundamental para que a estruturação espaço-temporal tenha significado. Ao lado disto, também
é importante considerar o contexto sociocultural no qual se insere e a proposta pedagógica da
instituição, que deverão lhe dar suporte (BARBOSA; HORN, 2001, p. 67).
No presente artigo buscamos evidenciar papel do professor na educação infantil. Reconhecemos o professor como o agente mediador das aprendizagens, vivências e experiências, sendo
este aquele que problematiza por meio de perguntas que instigam a curiosidade, ampliam as
possibilidades e oportunidades e dessa forma promovem uma vivência plena de cada criança
é essencial, portanto que o pedagogo estabeleça o brincar como principal recurso pedagógico,
promovendo por meio deste experiências, aprendizagens e dessa forma o desenvolvimento da
criança.
Na educação das crianças pequenas é necessário, ter um planejamento que tem os princípios
da ludopedagogia, isto é, que utilizar estratégias lúdicas, com incentivo à pesquisa, à curiosidade, à descoberta, brincadeiras e todos os materiais que irão despertar nas crianças o desejo
de conhecer e se relacionar com os pares e com seu ambiente social. Tais mecanismos são
essenciais para o processo de desenvolvimento e aprendizagem.
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Enquanto brinca a criança desenvolve todas as potencialidades necessárias ao seu pleno desenvolvimento, inclusive a formação do seu caráter e personalidade tanto para infância quanto
para as fases posteriores da vida. Ao brincar a criança ativa mecanismos cognitivos para resolução de problemas que lhe são importantes e significativos, e o modo como ela brinca revela
o seu mundo interior, proporcionando-lhe que aprenda fazendo, realizando, dessa forma, uma
aprendizagem significativa.
Nessa perspectiva, o desenvolvimento infantil é resultado do aprimoramento de habilidades
naturais e, ao mesmo tempo de outras que vão sendo adquiridas por meio do estímulo que
se dá através de experiências adquiridas no ambiente considerando os aspectos e ritmos de
aprendizagem individuais de cada criança:
Os conteúdos de formação operacional interferem diretamente na constituição de novas habilidades na criança, mobilizando as funções inatas, os processos psicológicos elementares, tendo
em vista a complexificação de sua estrutura e modos de funcionamento, a serem expressos sob
a forma de funções culturais, de processos psicológicos superiores. Ao atuarem nesta direção,
instrumentalizam a criança para dominar e conhecer os objetos e fenômenos do mundo à sua
volta, isto é, exercer uma influência indireta na construção de conceitos. (MARTINS, 2009, p.96)
Para tanto, a infância deve ser entendida como um período da vida cheio de atividades e de
novas situações de aprendizagem, as crianças aprendem vivendo, experimentando, fazendo
descobertas, agindo, construindo seu conhecimento a partir de sua realidade.
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O planejamento e intencionalidade do trabalho pedagógico, as rotinas escolares nesta fase
são de grande importância para as crianças
Os desafios que impõe ao professor na Edu- dentre elas é importante destacar à hora do
cação Infantil são muitos, no seu fazer peda- brincar, que em muitas escolas de educação
gógico, ele ainda é influenciado por algumas infantil ainda desconsideram.
imagens acerca do conceito de criança, muiNão podemos esquecer a relevância de outas vezes esta é vista como uma miniatura do
adulto, ou ainda como um indivíduo, carente tras, tais como acolhimento pelo professor,
da capacidade de pensar. Estas duas metáfo- como pelo os colegas de turma na hora da
ras se alternam nas rotinas da escola. Nos de- chegada; as rotinas ligadas à hora da leitura,
paramos com classes organizadas em fileiras, para que as crianças tenham contato com o
como alunos do Ensino Fundamental, em que livro, possam folheá-lo, observar o que as imalhe são transmitidos conteúdos à margem de gens transmitem ver as frases escritas, pergunsua realidade, numa proposta de ensino não tar, tirar dúvidas e com isso possam adentrar
pautada na experiência concreta, estratégia in- nas práticas de leitura, possibilitando desde
cedo o prazer pela leitura. Assim, não menos
dispensável nessa faixa etária:
importantes são os instantes em que participam das atividades escritas, da construção de
desenhos ou ainda de pequenos textos; a hora
[...] o professor é mediador entre as crianças
da higiene, do lavar as mãos, de se alimentar,
e os objetos de conhecimento, organizando e
por fim até mesmo a rotina da hora da despepropiciando espaços e situações de aprendizadida deve ser pensada pelo educador.
gens que articulem os recursos e capacidades

RESSIGNIFICANDO A PRÁTICA
DOCENTE PELA LUDOPEDAGOGIA

afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de
cada criança aos seus conhecimentos prévios
e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição
de educação infantil o professor constitui-se,
portanto, no parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e garantir um
ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais
variadas (RCNEI 1998, p. 30).

As aulas precisam ser lúdicas, o professor
deve ser criativo e proporcionar uma variedade
de brincadeiras e atividades, organizar espaços desafiadores, cativantes, bonitos, para a
criança perceber no ambiente um convite para
interagir, construir hipóteses, entre outros que
possam ampliar seu repertório de vivências e
experiências na construção significativa do conhecimento.

É preciso superar na Educação Infantil o ideal
de alfabetização de caráter conteudista. Observamos de forma recorrente professores preocupados em ensinar a ler e a escrever sem considerar que estas ações precisam acontecer de
modo contextualizado e lúdico partindo semSeria muito bom se todos os professores observas- pre de experiências concretas e significativas.

É necessário entender que o conceito de
criança e de infância mudaram, nesse sentido
perceber, quais são as melhores estratégias de
ensino para envolver os atos de cuidar e educar neste campo da educação:
sem suas estratégias de ensino como os gorduchos
em regime observam seus progressos na balança. Se
acreditarem em seu êxito, querem medir o peso a cada
instante. A aula tem que ser avaliada a cada dia, o uso
das competências em todas as oportunidades, o anseio
de progresso no início de cada semana (ANTUNES,
2010, p.48).

Por esta razão, espaços adequados ao brincar não são organizados, e esta atividade tão
essencial termina por ser tomada como desprezado, em seu caráter educacional, cuja natureza é repleta de estímulos para observar,
intervir e conhecer o universo infantil.
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As rotinas escolares, e mesmo o brincar, não
devem dispensar o planejamento, ou programação, há que se estabelecer não só horários
para o brincar, mas para o pintar, o vestir, o
alimentar-se, de maneira que tais atividades sejam criteriosamente pensadas e de preferência,
que contem com a participação do educando.

nas voltadas para as áreas neurofisiológicas,
que entendemos ser fundamental importância
para que as práticas pedagógicas se ajustem
às fases de mudanças e de aprendizagens da
criança, e para que o trabalho aconteça com
coerência e que as atividades propostas sejam criteriosamente planejadas e adequadas
ao desenvolvimento infantil e que o papel do
Se faz necessário ratificar o enfoque na ne- professor não seja reduzido ao de um mero
cessidade de um olhar mais crítico sobre as observador de crianças.
práticas pedagógicas integradoras nessa etapa da educação. Nesse sentido, caberá ao
Buscamos um profissional audacioso, para a
educador perceber e organizar os tempos e educação escolar das crianças, no sentido de
espaços de aprendizagem da criança. Tempos romper com certos padrões sociais, que estão
estes que reúnem conhecimentos sobre o seu muito implícitos dentro da escola, ou em sala
meio natural, social e cultural e que englobam de aula. Audácia para discordar não no sentiseu processo de desenvolvimento desde o do de apenas discordar, mas porque é através
nascimento.
deste descontentamento que se cria força para
buscar mais, inovar, e ser um profissional cujo
As atividades que envolvem brincadeiras são perfil tenha embutido em si a expressão de ouessenciais na infância porque além de propi- sadia para romper com paradigmas inerentes
ciar a troca de experiências, favorece a for- aos desafios da sociedade vigente:
mação da identidade, impõem-se categoricamente como ferramenta de aprendizagem de
regras o que irá influenciar o desenvolvimento
da moralidade e ética social de cada sujeito:

Sob o ponto de vista do desenvolvimento, a criação de uma situação imaginária pode ser considerada
como um meio para desenvolver o pensamento abstrato. O desenvolvimento corresponde de regras conduz a
ações, com base nas quais torna-se possível a divisão
entre trabalho e brinquedo, divisão esta encontrada na
idade escolar como um ato fundamental (VYGOTSKY,
1998, p.136).

Baseado nas teorias vygotskiana, o Brincar
é um exercício sério de imaginação, atenção e
memória, ao repetir essas ações de imitação
do mundo adulto, a criança vai ampliando seu
conhecimento do mundo ao redor.
O desafio posto é que um profissional que
trabalha na educação das crianças precisa
que amplia seus conhecimentos, em especial
no que tange aos fundamentos da Educação,
ao desenvolvimento infantil , campos em que
percebemos grandes lacunas, já que a formação acadêmica não abarca todas as discipli-

O professor, numa pedagogia que pretenda caminhar lado a lado com a transformação social,
não é um ausente, mas uma presença atuante,
participante, dirigente, “especialista mais político”
(GRAMSCI,1968:8), que anima, constrói, organiza. Que o professor participe, dirija, por meio de
uma pedagogia diretiva ou não-diretiva, isso é secundário. (GADOTTI, 2004, p. 75).

Nessa perspectiva, as estratégias didáticas
adotadas para a Educação Infantil deveriam
contemplar a responsabilidade do educador no
sentido de renovar suas práticas, numa constante reflexão e da reavaliação do seu próprio
fazer, (re) planejar, rever erros, mas acima de
tudo, identificar que a educação é um universo
em si e que cada criança, ou turma possui necessidades diferentes de outras.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E AS CONTRIBUI- Nesse sentido, o professor ao proporcionar
à criança a vivência de situações reais e/ou
ÇÕES DA LUDOPEDAGOGIA
Segundo Kishimoto (1997), ingressar na
educação infantil, é para a criança uma grande
oportunidade de desenvolvimento de todo o seu
potencial humano: as vivências e a convivência
social, a construção de novos conhecimentos
que passam a fazer parte do seu universo. Tais
experiências envolvem o planejamento de uma
diversidade de relações e de atitudes, desde
a aprendizagem de modos de comunicação,
conhecimento de valores morais, culturais e sociais, além de regras e de limites da vida em
sociedade.
Nessa perspectiva o professor das crianças
pequenas, que conhece os fundamentos do
processo de desenvolvimento e aprendizagem
infantil irá elaborar um planejamento pedagógico priorizando as interações, os jogos e brincadeiras, isto é, o lúdico como uma estratégia
fundamental no processo de ensino e aprendizagem, que estimula o raciocínio e favorece
a vivência de e a relação com aprendizagem
contextualizadas às situações do cotidiano.
Kishimoto (1997) aborda a brincadeira/jogo
como um instrumento essencial para aprendizagem no desenvolvimento infantil, pois, partindo- se do pressuposto que a criança aprende
de maneira espontânea, passa a ter significado
crucial na formação e na aprendizagem a aquisição de experiências significativas e desafiadoras por meio de atividades lúdicas, criteriosamente planejadas pelo professor junto com
a criança:
o uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento
para situações de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil. Se considerarmos que a criança pré-escolar aprende de modo intuitivo, adquire noções
espontâneas, em processos interativos, envolvendo o
ser humano inteiro com cognições, afetivas, corpo e
interações sociais, o brinquedo desempenha um papel
de grande relevância para desenvolvê-la” (KISHIMOTO,
1997. p.36).

imaginárias, propondo desafios e instigando a
criança com perguntas e situações desafiadoras e também a busca de soluções para estes
desafios e situações, favorece e efetiva o brincar
como uma atividade natural na construção do
conhecimento científico, e na formação integral
da criança, sendo indispensável, abrangente e
constituindo-se em uma importante ferramenta
que transcende o mero conhecimento do controle de habilidades ao entender que por meio
das atividades lúdicas a criança constrói e se
constitui sujeito e protagonista do seu próprio
mundo e torna-se capaz de raciocinar, trocar
ideias e decisões (KISHIMOTO, 1997).
Num ambiente planejado para esta proposta
lúdica, as crianças aprendem sobre a natureza,
os eventos e as formas de organização sociais,
e ainda aprofundam o conhecimento sobre a
dinâmica interna e a formação e estrutura de
seu corpo. Enquanto brinca livremente, ela não
está apenas explorando o ambiente ao seu
redor, mas também está expressando suas
ideias, fantasias, estabelecendo uma conexão
entre o real e o imaginário (KISHIMOTO, 1997).
Brincar não é uma atividade inata, mas sim
uma atividade social aprendida nas diversas
interações humanas e que supõe contextos sociais, a partir dos quais as crianças recriam a
realidade através da utilização de sistemas simbólicos próprios. Brincadeiras não se prestam
apenas à ser passatempo para as crianças,
pelo contrário, é um facilitador do processo de
aprendizagem que por sua vez é a alavanca do
processo de desenvolvimento, além de melhorar a ação pedagógica do professor (KISHIMOTO, 1997).
Vygotsky (1998, apud FRANCISCO, 2011)
indica a importância do brinquedo, ao passo
que as mudanças provocadas pelo brinquedo
e pelas brincadeiras, provocam mudanças na
maneira que estas se relacionam com o mundo: ao brincar a criança recorrentemente comporta-se de modo diverso daquele que faz parte do seu cotidiano ela cria situações que a
auxiliam a desenvolver e internalizar regras e
formar conceitos.
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O jogo também se reveste de importância para formar uma coletividade infantil bem ajustada, para inculcar independência, para educar no amor ao trabalho,
para corrigir alguns desvios comportamentais em certas crianças e para muitas coisas mais. Todos esses
efeitos educativos se baseiam na influência que o jogo
exerce sobre o desenvolvimento psíquico da criança
e sobre a formação da sua personalidade (ELKONIN,
2009, p.421).

O docente, mediante seu olhar atento e sensível aos elementos postos em nos espaços
se constitui um mediador na construção de
ambientes que estabelecem relações: entre as
crianças e o saber, entre as crianças e o ambiente que as cerca, entre elas mesmas, entre
elas e o mundo imediato. Segundo Barbosa e
Horn (2001, p. 67):

O jogo é, portanto, uma reconstrução de fenômenos da vida e das relações sociais:
O jogo também se reveste de importância para formar uma coletividade infantil bem ajustada, para inculcar independência, para educar no amor ao trabalho,
para corrigir alguns desvios comportamentais em certas crianças e para muitas coisas mais. Todos esses
efeitos educativos se baseiam na influência que o jogo
exerce sobre o desenvolvimento psíquico da criança
e sobre a formação da sua personalidade (ELKONIN,
2009, p.421).

Organizar o cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades
diárias é, antes de mais nada, o resultado da
leitura que fazemos do nosso grupo de crianças,
a partir, principalmente, de suas necessidades.
É importante que o educador observe o que as
crianças brincam, como estas brincadeiras se
desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em
que espaços preferem ficar, o que lhes chama
mais atenção, em que momentos do dia estão
mais tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental para que a estruturação
espaço-temporal tenha significado. Ao lado disto, também é importante considerar o contexto
sociocultural no qual se insere e a proposta pedagógica da instituição, que deverão lhe dar suporte (BARBOSA; HORN, 2001, p. 67).

Ressaltamos que o professor é essencial
como mediador desse processo. Ao longo do
percurso escolar das crianças é possível relacionar as aprendizagens, sistematizadas com
os jogos e as brincadeiras, proporcionando o
desenvolvimento da linguagem, do intelecto,
do físico, do emocional e do social, a criança
também torna-se capaz de formar conceitos,
relaciona ideias, trocar experiências, estabeleDessa forma, aprendemos que organização
cer relações lógicas, desenvolver a expressão do ambiente traduz uma concepção da infânoral e corporal, dentre outros fatores que cons- cia, de entender o desenvolvimento infantil e o
tituem seu desenvolvimento.
seu papel na educação e o papel do educador.
As diferentes formas de organizar o ambiente,
LUDOPEDAGOGIA E A ORGANIZAÇÃO as atividades, para o cuidado e educação das
crianças traduzem os objetivos, as concepções
DOS ESPAÇOS NO AMBIENTE
e as diretrizes que os adultos possuem com reESCOLAR
lação ao futuro das novas gerações e às suas
Para Barbosa e Horn (2001), em todo lugar ideias pedagógicas.
a organização dos espaços e ambientes comuPensar no cenário onde as experiências fínica aos usuários mensagens. Não é diferente
o que ocorre nos ambiente da escola, fica evi- sicas, sensoriais e relacionais acontecem é um
dente, quando a organização facilita ou impede importante ato para a construção da prática
as aprendizagens na realização das atividades docente baseada nos princípios na Ludopedaquanto aos valores e crenças sobre o processo gogia. É fundamental a criança ter um espaço
povoado de objetos com os quais possa criar,
de desenvolvimento e aprendizagem.
imaginar, construir e, em especial, um grupo
para brincar, o qual certamente não será o
mesmo para as crianças maiores e menores.
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As escolas de Educação Infantil precisam de
espaços amplos, diferenciados, com facilidade
de acesso e identificação pelas crianças, além
de possibilitar a realização de atividades conjuntas e propor desafios que instigam a curiosidade e a superação de limites nas atividades
que envolvem o corpo, movimento e investigação.
Horn (2004) salienta que é necessário pensar a organização dos espaços na Educação
Infantil, a fim de promover os princípios democráticos e de respeito às individualidades das
crianças, de modo que estes sejam utilizados
para promover os objetivos educacionais possibilitando recriar sua proposta pedagógica.
Tendo em vista que a autonomia é prioritária
ao desenvolvimento da individualidade, a organização os espaços escolares precisa representar essa concepção com possibilidades de
escolhas, limites, pertencimento, responsabilidades para todos seus agentes – crianças e
professoras.

A LUDOPEDAGOGIA COMO
EXPRESSÃO DA APRENDIZAGEM
TRANSDISCIPLINAR

da dinâmica humana caracterizada por ser espontânea, funcional e satisfatória”.
O brincar deve ser entendido como uma
estratégia pedagógica essencial, a ser usada
como estímulo na construção do conhecimento humano e no percurso progressivo da aquisição das diferentes habilidades operatórias.
O lúdico, para além disso, é também uma
ferramenta de desenvolvimento integral para
cada ser humano. Enquanto brinca ou joga a
criança direciona seus esquemas mentais para
a realidade que o cerca, aprendendo-a e assimilando-a, fixando conceitos e portanto, construindo significativamente a realidade.
Santin (1994, p. 03) salienta que a ludicidade
promove “ações vividas e sentidas, não definíveis por palavras, mas compreendidas pela
fruição, povoadas pela fantasia, pela imaginação e pelos sonhos que se articulam com materiais simbólicos”. Dessa forma ressaltamos a
importância de não ter o momento lúdico, dado
como algo pronto, acabado, onde não cabe intervenção. A ludicidade pode e deve estar associada aos brinquedos não estruturados, ao
prazer, à liberdade criativa e à fantasia, bem
como ao prazer e a alegria proporcionando a
plenitude da experiência, à valorização interpessoal, à liberdade de expressão, à flexibilidade e ao questionamento dos resultados, com
abertura para a descoberta e a relevância do
processo e do resultado das atividades.

De acordo com Feijó (1992), historicamente
o lúdico passou a ser reconhecido como traço
essencial do comportamento humano, deixando de ser simples sinônimo de jogo. As implicações da ludicidade vão além dos limites do
brincar espontâneo, transformando-se em uma
Outro tema muito importante a ser observanecessidade básica da personalidade, do cordo, quando o processo de ensino aprendizapo e da mente.
gem se dá por meio dos princípios da ludopeNo processo de ensino-aprendizagem as dagogia é o exercício da cidadania, por meio
pesquisas favoreceram a constatação de que da construção coletiva de regras e valores, que
as atividades lúdicas são a base para uma prá- vão oportunizar à criança, exercitar o autocoxis emancipadora e integradora, ao serem en- nhecimento, aprender a respeitar a si mesmo
tendidas como ferramentas de aprendizagem e ao outro, a relacionar-se bem por meio do
na aquisição do conhecimento em perspecti- brincar consciente e não violento.
vas e dimensões que perpassam o desenvolvimento do individual do educando. Segundo
Feijó (1992, p. 02) “o lúdico é uma necessidade básica da personalidade, do corpo e da
mente, fazendo parte das atividades essenciais
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Rizzi (1998) assegura que é jogando que a
criança aprende o valor do grupo como força
integradora, o sentido da competição salutar e
da colaboração consciente e espontânea. Ressalta ainda a importância de oferecer aos professores uma visão do valor da atividade lúdica
no desenvolvimento e educação da criança e
do jovem ao lado de subsídios teóricos que
auxiliem o trabalho docente, com sugestões
práticas de planejamento e execução das atividades diárias na sala de aula.
Para Santos (1999) o lúdico é uma maneira que o indivíduo tem de expressar-se e integrar-se ao ambiente que o cerca. Por meio das
atividades lúdicas ele assimila valores, adquire
conhecimento em diversas áreas do conhecimento, desenvolve o comportamento e aprimora as habilidades motoras. Também aprende a
assumir responsabilidades e se torna sociável
e mais crítico. Por meio do lúdico o raciocínio é
estimulado de forma prazerosa e a motivação
em aprender é resgatada.
Numa proposta de ensino lúdica, o que mais
importa não é apenas o momento vivido e sim
o processo, as experiências, as sensações, a
atenção focada, o grau de satisfação obtido e
não apenas o resultado de quem a vivencia.
Conforme a intensidade e o grau de percepção da experiência lúdica vivida, tal experiência leva ao encontro consigo mesmo e com
o outro, ao desenvolvimento da fantasia e do
imaginário, a viver momentos de ressignificação e percepção mais intensa e apurada, de
autoconhecimento e reconhecimento do outro,
de cuidar de si e poder olhar para o outro e
reconhecê-lo (SANTOS, 1999).

presente. Por exemplo: ao manipular ou ao interagir com um objeto lúdico, novas informações
relacionadas ao objeto vão sendo transformadas em conhecimento e novas percepções vão
sendo desenvolvidas (SANTOS, 1999).
A ludicidade, como vivência de um processo
transdisciplinar é, um conhecimento que busca
estabelecer a correspondência entre o mundo
externo do objeto lúdico e o mundo interno do
sujeito, entre os diferentes níveis de materialidade do objeto e os diferentes níveis de compreensão e de percepção dos sujeitos, incluindo,
aqui, não apenas o pensamento racional, mas
também o pensamento simbólico, mítico, mágico, intuitivo, bem como a dimensão espiritual.
Assim, o conhecimento transdisciplinar requer
diferentes linguagens, diferentes formas de expressão e de materialização do conhecimento,
entre elas, as linguagens corporais, as linguagens lúdicas, poéticas, estéticas, musicais, meditativas, que levem o sujeito transdisciplinar a
explorar a riqueza de seu mundo interior, a se
autoconhecer melhor, a perceber potencialidades até então desconhecidas, ou até mesmo,
a curar sua energia emocional, desbloqueando
sua energia vital (SANTOS, 1999).
Assim, para Santos (1999), a vivência deste
tipo de experiência de natureza transdisciplinar,
além de resgatar a autoestima, transforma o
ser humano e o fortalece como sujeito capaz
de alcançar novas metas e levar, com sucesso,
sua vida adiante, transformando-o em autor e
ator de sua própria história, a partir de uma
consciência renovada e fortalecida que muito
colabora para a construção de sua identidade
e novos modos de sentir, pensar e agir.

Concebendo a ludicidade como expressão
de uma vivência de natureza complexa, um conhecimento de natureza transdisciplinar que se
materializa a partir das atividades desenvolvidas e das relações emergentes. Para tanto, ao
nos implicamos no desenvolvimento de uma
atividade lúdica, um fluxo de informações surge, atravessando, assim, os diferentes níveis
de realidade ou de materialidade do objeto ali
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O planejamento de atividades junto com as crianças promove a autonomia, o protagonismo no
processo educativo, tanto para educadores como para os educandos, tendo como premissa a
construção significativa do conhecimento.
É extremamente necessário que o educador conheça como se dá o processo de desenvolvimento e aprendizagem infantil e por meio de princípios claros, o educador elabore objetivos bem
definidos no sentido de poder planejar as atividades direcionadas com um objetivo específico.
A integração de emoções, pensamento e ação no processo de ensino, é extremamente importante para que o sujeito seja entendido em sua inteireza como ser humano e social, que
compartilhe situações, pensamentos e experiências podendo assim desenvolver-se interferir positivamente na sua realidade, vivendo plenamente sua infância.
As atividades lúdicas possibilitam a incorporação de valores, desenvolvimento cultural, assimilação de novos conhecimentos, desenvolvimento da sociabilidade, da criatividade e da cidadania.
Aprender brincando, jogando, dançando é direito de cada criança, com alegria e encantamento, reconhecer o corpo e suas potencialidades na construção do eu, não é somente prazeroso,
mas também possibilita o desenvolvimento pleno de cada criança e a dessa forma a realização
profissional do educador que alcança os nobres objetivos e efetiva os princípios no cumprimento
do papel social da educação.
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RECICLANDO NA ESCOLA: Propostas
de Trabalho

RESUMO: Embora já amplamente estudado, a preservação do meio ambiente é um assunto que
se justifica pela necessidade de despertar a sensibilidade das pessoas em relação ao destino
dos resíduos gerados na sociedade. O presente trabalho teve a finalidade de abordar a questão da coleta seletiva e o estudo do destino mais adequado para eliminação destes resíduos
no ambiente escolar, visando a reciclagem e preservação do meio ambiente. As atividades
foram propostas buscando mudanças de comportamento em relação ao manejo e destino do
lixo, utilizando este assunto como estratégica interdisciplinar para inserir Educação Ambiental no currículo escolar. O grande diferencial deste estudo é além de promover ações diretas
e concretas sobre o assunto em questão, fazer os alunos se tornem agentes multiplicadores
da preservação ambiental, visto que criarão jogos e materiais a serem publicados em redes
sociais.

Palavras-chave: Educação; Preservação; Meio Ambiente.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Ambiental desde cedo desenvolve habilidades e atitudes que permitam ao
homem atuar efetivamente na manutenção do equilíbrio ambiental, isso porque é um
tipo de educação que não necessita de graus de escolaridade para poder compreender, pode ser desenvolvida entre crianças e adultos, mesmo sem serem alfabetizados, pois diariamente as pessoas de toda e quaisquer faixas etárias vivenciam esta problemática.
Sabe-se que o Planeta necessita o quanto antes reverter os malefícios realizados em nome
do progresso com a grande quantidade de lixo produzida e descartada erroneamente, por isso
cada ser humano deve se comprometer e fazer sua parte para seu próprio futuro e o futuro das
próximas gerações. Frente a esta problematização, as atividades sugeridas neste trabalho tiveram o intuito de despertar a sensibilidade e conscientização dos alunos em relação à Educação
Ambiental desenvolvendo práticas de conscientização.
A escola corresponde ao melhor ambiente para implementar a consciência de que o futuro
da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso pelo homem dos recursos naturais disponíveis. Para isso, é necessário que, mais do que informações e conceitos,
a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, habilidades e procedimentos. E esse é um grande desafio para a educação. Comportamentos “ambientalmente
corretos” serão aprendidos na prática do dia-a-dia na escola: gestos de solidariedade, hábitos
de higiene dos diversos ambientes (BRASIL, 1997).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1997), a Educação
Ambiental deve ser um processo permanente em que os indivíduos e a comunidade tomam
consciência do seu meio ambiente, adquirindo conhecimentos, valores e habilidades a fim de se
tornarem aptos a agir individualmente e coletivamente na resolução dos problemas ambientais
presentes e futuros.
Para tanto, será necessário que a escola proporcione um ambiente escolar saudável e coerente com aquilo que pretende que seus alunos aprendam, a fim de que possa, de fato, contribuir
para a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente. A
reciclagem, por sua vez, se justifica por ser uma maneira eficiente de minimizar os problemas
causados pelo lixo. Atualmente, a premissa que conta é a dos 5Rs: repensar, recusar, reduzir,
reutilizar e reciclar. São diversos os fatores que contribuem na produção excessiva de lixo, dentre
eles estão a concentração demográfica nos grandes centros urbanos e o consumo exacerbado
da população (RICARTE E COLS, 2008).
A eliminação e o reaproveitamento desses resíduos ainda é um grande desafio para sociedade, mas deve ser levado a sério já que o descarte inadequado desse material na natureza traz
sérios prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população (RICARTE E COLS, 2008). Assim,
devido a essa grande quantidade de lixo gerada todos os dias não apenas lixo orgânico, mas
de todos os materiais, a reciclagem se torna, cada vez mais, uma atitude imprescindível para a
manutenção da saúde das pessoas e também de nosso planeta (MILARÉ E SHIAVETTO, 2006).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (MEC, 2000), a Educação Ambiental deve ser um processo permanente em que os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente, adquirindo conhecimentos, valores e habilidades a fim de se
tornarem aptos a agir individualmente e coletivamente na resolução dos problemas ambientais
presentes e futuros. Para tanto, será necessário que a escola proporcione um ambiente escolar
saudável e coerente com aquilo que pretende que seus alunos aprendam, a fim de que possa,
de fato, contribuir para a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o
meio ambiente.
Assim, o objetivo principal deste trabalho foi conhecer e perceber a importância da reciclagem
para o meio ambiente dos alunos e a partir disto, passar a adotar postura sustentável na sua
vida e na vida de sua família.
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O LIXO
A palavra lixo, derivada do termo latim lix, significa cinza. Pode-se considerar lixo todos os
tipos de resíduos sólidos resultantes das atividades humanas ou do material considerado
imprestável ou irrecuperável pelo usuário, seja
papel, papelão, restos de alimentos, vidros,
embalagens plásticas (OLIVEIRA E CARVALHO, 2004). É descrito pelas características físicas, químicas e microbiológicas; de maneira
geral podem ser: domiciliar, doméstico perigoso, comercial, industrial, hospitalar, público e
especial. O grande problema é que independente de sua origem, acabam sendo lançados
no ambiente, de forma nem sempre adequada.

cas químicas, físicas e biológicas, assim como
as das águas subterrâneas, limitando ou inviabilizando o uso dos desses recursos naturais
(GOULART, 2008). Segundo Oliveira e Carvalho (2004) “o chorume penetra no solo e atinge
tanto as águas superficiais como as dos lençóis freáticos”.

Além da decomposição pelo chorume, a
decomposição do lixo produz gases, como o
metano que, quando inalados, trazem sérios
prejuízos à saúde. Para esses autores, há um
consenso de que o lixo é um problema de responsabilidade dos poderes públicos, ainda
que seja também de âmbito individual e da
comunidade. A responsabilidade assume uma
dimensão individual na medida em que cada
A contaminação do solo e da água ocorre um é responsável por jogar o seu próprio lixo
pelo contato com o chorume, substancia líqui- em local adequado, e aqueles que não o fazem
da e malcheirosa resultante da decomposição geram problemas para a comunidade.
(apodrecimento) de materiais orgânicos (GOUNo meio científico tem diversos estudos traLART, 2008). O chorume possui uma elevada
carga de poluentes orgânicos e inorgânicos tando da questão da sustentabilidade, isto porque, entrando em contato com o solo, pode que esta problemática está intimamente relaciomodificar, intensamente, as suas característi- nada ao futuro da população, no planeta Terra,
não apenas cientistas, mas empresas vêm definindo um conjunto de práticas que procuram
demonstrar o seu respeito e sua preocupação
com as condições do ambiente e da sociedade em que estão inseridas ou atuam. Existem
institutos especializados na fiscalização e certificação dos chamados “produtos verdes”, que
englobam todo tipo de produto sustentável,
desde alimentos orgânicos até produtos industrializados.
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A RECICLAGEM
De acordo com Scarlato e Pontin, (1992). De
maneira simples, a reciclagem pode ser entendida
como o processo de reaproveitamento pelo qual
passam objetos usados, a fim de que novos produtos possam ser confeccionados por eles. Economicamente, a reciclagem é geradora de riquezas, uma vez que as empresas se valem desse
processo para redução de custos no processo
produtivo, e ainda contribuem para a preservação
do meio ambiente.

A eliminação e o reaproveitamento desses
resíduos ainda é um grande desafio para sociedade, mas deve ser levado a sério já que
o despejo inadequado desse material na natureza traz sérios prejuízos ao meio ambiente
e à saúde da população (RICARTE e COLS,
2008). Isso porque quando jogamos o lixo orgânico em lixões, ruas, rios e matas, estamos
afetando a nós mesmos, pois o acúmulo e a
decomposição desse lixo a céu aberto podem
acarretar sérios danos à saúde (GOULART,
2008).

Segundo Scarlet e Pontino (1992, p. 57) “a
Cidades mais organizadas têm incentivado seus
habitantes a classificar o lixo para que seja possí- reciclagem é considerada a (solução) mais
vel a assim chamada coleta em separado ou cole- adequada, por razões ecológicas e também
econômicas: diminui os acúta seletiva: materiais de vidro, memulos de detritos na natureza,
tais, plásticos e, frequentemente,
e a reutilização dos materiais
também os papéis são recolhidos
poupando, em certa medida,
separadamente a fim de serem
os recursos naturais não renoreaproveitados. No entanto, mesváveis”. Assim, adotar a recimo com a coleta em separado e
clagem significa assumir um
o consequente reaproveitamento
novo comportamento diante do
de parte dos dejetos, sobra boa
ambiente, conservando-o o máparte de resíduos para serem “joximo possível. Além de reduzir
gados fora”, ou seja, por mais efios resíduos urbanos, permite o
ciente que seja o processo de reprolongamento da vida útil de
ciclagem, ele não daria conta de
aterros e a geração de empregos
solucionar por completo o problema
para
catadores.
do lixo (SCARLATO; PONTIN, 1992).
A partir da reciclagem, toda uma cadeia produtiva é fomentada, sendo essa uma fonte de renda
para muitas pessoas e famílias, tais como catadores de papel e alumínio ou trabalhadores que
desempenham diversas funções dentro de cooperativas ou usinas de reciclagem (RODRIGUES E
CAVINATTO, 1997).
Ambientalmente, os benefícios da reciclagem
são muitos, a começar pela redução da poluição
do ar, das águas e do solo, ao passo em que, com
a maior adesão da população à coleta seletiva e
à reciclagem, há também uma importante diminuição do volume de resíduos despejados diariamente em ruas e terrenos, bem como em lixões, depósitos de lixo e aterros, chegando, em localidades
onde a adesão da população à coleta e à reciclagem é grande, a não haver mais necessidade de
criação ou manutenção destes (BRITTO, 2000).

Quando jogamos o lixo orgânico em lixões,
ruas, rios e matas, estão afetando a nós mesmos, pois o acúmulo e a decomposição desse
lixo a céu aberto podem acarretar sérios danos à saúde (GOULART, 2008). Mesmo sendo de fácil decomposição, o excesso de lixo é
prejudicial aos ecossistemas. Além de causar
problemas como a poluição das águas e do
solo, na decomposição da matéria orgânica há
formação de gás metano (CH4), que aquece
cerca de 23 vezes mais que o gás carbônico
(CO2) e contribui muito para o agravamento do
efeito estufa.
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A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM NA
ESCOLA

De acordo com SILVA (2007, p. 11):
[...] O lixo é um elemento presente na vida de qualquer pessoa, sendo um ótimo tema a ser trabalhado
com os alunos, de forma interdisciplinar, objetivando a
conscientização e a mudança de atitudes dentro e fora
da sala de aula. Assim, a educação ambiental na escola assume um papel preponderante para a formação do
sujeito e sua inserção social, propiciando-lhe um agir
com consciência e atitude perante os problemas do
meio ambiente (SILVA, 2007, p. 11).

O trabalho com a realidade local possui a
qualidade de oferecer um universo acessível
e passível de ser campo de aplicação do conhecimento. Para que os alunos possam compreender a complexidade e a amplitude das
questões ambientais, torna-se fundamental
oferecer-lhes, além da maior diversidade possível de experiências, uma visão contextualizada
Felix (2007) encontrou resultados interessanda realidade ambiental, o que inclui, além do tes diante da intervenção semelhante a este
ambiente físico, as suas condições sociais e
trabalho no ambiente escolar. Em seu estudo,
culturais (SCARLATO; PONTIN, 1992).
50% das famílias entrevistadas conheciam o
significado de coleta seletiva, bem como as
Entretanto, não raramente a escola atua de
consequências que o lixo pode trazer à saúde
uma maneira pouco eficiente e reprodutora de
humana e ao meio ambiente, verificou-se que
uma cultura que é predatória ao ambiente. Nesessas famílias estão bem informadas e consse caso, as reflexões que dão início à implementação da Educação Ambiental devem con- cientes de que precisam mudar algumas postutemplar aspectos que invertam esse quadro, ras para evitar tais consequências. Ainda neste
produzindo consequências benéficas, como a estudo, verificou-se que a maioria dos alunos
compreensão da importância fundamental de demonstraram, que estão bem informados das
todas as formas de vida coexistentes em nos- consequências que o lixo pode gerar à saúde
so planeta e do meio em que estão inseridas humana e ao meio ambiente, e todos concore, ainda, o desenvolvimento do respeito mútuo daram que a reciclagem é uma das melhores
entre os membros de nossa espécie (CURRIE maneiras de minimizar os impactos negativos
gerados pelo lixo.
et al., 1998).
Esse processo de sensibilização da comunidade escolar pode fomentar iniciativas que ultrapassem os muros escolares, atingindo tanto
o bairro no qual a escola está inserida, quanto
comunidades mais afastadas, nas quais residam alunos, professores e funcionários, potenciais multiplicadores de atividades relacionadas à Educação Ambiental implementadas na
escola (CURRIE et al., 1998).
Uma tarefa importante para o professor, associada ao tema Meio Ambiente, é a de favorecer ao aluno o reconhecimento de fatores que
produzam real bem-estar; ajudá-lo a desenvolver um espírito de crítica às induções ao consumismo e o senso de responsabilidade e solidariedade no uso dos bens comuns e recursos
naturais, de modo a respeitar o ambiente e as
pessoas de sua comunidade (MEC, 2000, p.
49).

No estudo de Trindade (2011), o objetivo geral foi utilizar a mediação do corpo docente da
Instituição para conscientizar os alunos sobre a
questão dos resíduos sólidos, a fim de desencadear uma postura em defesa do planeta. O
projeto foi aplicado em turmas do Ensino Fundamental das séries iniciais, com várias atividades e práticas pedagógicas, buscando mudanças de comportamento em relação ao manejo
e destino do lixo, utilizando este assunto como
estratégica interdisciplinar para inserir Educação Ambiental no currículo escolar. O estudo
analisou que as atividades proporcionaram reflexões individuais e coletivas, um novo olhar
sobre o consumismo, os valores da separação
e reciclagem do lixo, seu custo para o meio
ambiente e os benefícios quando o lixo é reutilizado. Os alunos entenderam o que é a coleta seletiva e perceberam que é extremamente
benéfico que o lixo tenha um destino correto,
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pois muito do que é jogado fora pode ser aproveitado e se tornar fonte de renda para alguns.
Ao final da pesquisa pode-se perceber que os
alunos transformaram a limpeza do ambiente
em atitudes positivas e os alunos tornaram-se
agentes multiplicadores desta atitude.

Conforme os artigos citados, parece claro
que para um programa de educação ambiental
acontecer de forma coesa é necessário que o
maior número de segmentos da sociedade participem como um todo, em favor de objetivos
em comum, cada um com suas possibilidades
próprias de auxílio à proposta, sendo de suma
Por meio do programa de Miranda (2012), foi importância a participação efetiva de todos os
possível desenvolver o projeto de intervenção integrantes da instituição de ensino.
“Planeta Limpo”, o qual nos possibilitou um
pouco mais de experiência com o ensino funOBJETIVOS PARA DISPERTAR
damental. O projeto foi desenvolvido na Escola
O INTERESSE DOS ALUNOS EM
Municipal José Cândido com os alunos do 3º
TRABALHAR COM RECICLAGEM
Ano do Ensino Fundamental, em que se buscou reverter o atual quadro de desperdício de
Conhecer e perceber a importância da recilixo, utilizando-os para a fabricação de novos clagem para o meio ambiente e a partir disobjetos como brinquedos com uso de mate- to, passar a adotar postura sustentável na sua
riais recicláveis.
vida e na vida de sua família. Para tanto, podemos destacar os objetivos específicos que
Como citado anteriormente, alguns estudos podem agregar ainda mais tais interesses. São
já foram realizados buscando intervenções os seguintes:
dentro da escola, a fim de alcançar uma conscientização ambiental (MILARÉ, 2006; SILVA,
•Despertar o interesse dos alunos para a re2007; RODRIGUES, 2014), no entanto, este ciclagem;
trabalho visa além de disseminar informação
•Conscientizar os alunos sobre a questão
dentro e fora da escola, a verificação concreta dos resíduos sólidos;
de que estas informações estão sendo revertidas em ações transformadoras de fato, pois
•Sensibilizar para a questão do consumisobjetiva verificar se a quantidade de lixo orgâni- mo;
co está sendo reduzida após as refeições, bem
como se a quantidade de lixo do entorno esco•Desencadear uma postura em defesa do
lar foi sendo reduzida.
meio ambiente;
Além disso, sugere-se a produção de jogos
e outras formas de divulgação utilizando plataformas e redes sociais para que possam atingir uma quantidade significativa de pessoas.
Logo, o diferencial desta proposta de atividades
é contemplar várias dimensões da sustentabilidade. Por meio da pesquisa bibliográfica e das
atividades propostas nesse trabalho, verificou-se que é imprescindível a educação ambiental
estar presente no ambiente escolar desde os
anos iniciais, sendo o educador o principal mediador, mas que saiba direcionar para que os
alunos sejam os protagonistas dessas ações.

•Sensibilizar a comunidade onde a escola
está inserida;
•Amenizar/solucionar o problema do descarte de lixo do entorno da escola;
•Associar a reciclagem à questão ambiental
e consequentemente ao nosso futuro;
•Sensibilizar os discentes para os problemas
ambientais do meio onde vivem e convivem;
•Valorizar as práticas simples contra o desperdício de comida que possam contribuir para
a redução do lixo (RODRIGUES, 2014; MINTZ,
2006).
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SUGESTÕES DE TRABALHO COM OS
ALUNOS

No segundo momento, poderiam ser realizadas as ações com alunos e familiares, descritas conforme os seguintes passos:

Para o presente trabalho é proposto um con•Roda de conversa introdutória para saber o
junto de ações, que poderiam ser realizadas
em sala de aula e contemplando a divulgação conhecimento dos alunos acerca da problemácientífica (RODRIGUES, 2014; MINTZ, 2006) tica a ser tratada;
•Ler textos e assistir a vídeos sobre o tema
para disseminar a conscientização da problemática do lixo que permeia a comunidade es- para iniciar os estudos;
•Realizar atividades de pesquisa analisando
colar.
os hábitos diários das famílias dos alunos em
No primeiro momento, sugeriu-se um traba- relação ao lixo;
•Realizar atividades interativas online sobre
lho com uma turma específica para que sejam
os agentes multiplicadores da escola e assim a temática;
•Verificar quais tipos de lixo são produzidos
possam produzir as ações que envolverão os
demais alunos, seus familiares e os professo- pelos alunos/familiares em seu cotidiano;
•Criar/confeccionar maneiras de sensibilizar
res. Os conteúdos abordarão a reciclagem, seu
significado, atitudes que podemos ter em nosso familiares e a comunidade do entorno escolar
cotidiano etc. Na sequência os próprios alunos com cartazes, panfletos e publicações nas mícom a mediação do professor criarão ações dias sociais.
para atingir a população: panfletos a serem distribuídos na vizinhança, cartazes nos muros da
escola, palestras gratuitas com especialistas
para a população, bem como postagens nas redes sociais da escola, por exemplo Facebook,
Blog e Instagram. Além das ações realizadas
durante as aulas e as palestras, folhetos para
conscientização dos familiares e comunidade
escolar. Serão utilizadas formas de verificação
de eficiência das ações, a saber, segundos os autores: (2006/ 2014):

Após a sugestão da proposta relatada, foram
levantados na literatura trabalho(s) similares
com a proposta para análise crítica, justificando que esse tema seria melhor trabalhado na
escola e comunidade escolar da periferia de
São Paulo.

•Questionário pré e pós-intervenção a ser respondido pelos
familiares dos alunos dos 5º
anos em que estão sendo realizadas a maior parte das intervenções;
•Verificação se a quantidade de lixo
do entorno escolar foi reduzida;
•Verificação se a quantidade de lixo orgânico produzida nos recreios foi reduzida;
•Criação de jogos utilizando a plataforma
Scratch para que alunos dos anos anteriores
possam se divertir aprendendo;
•Utilização das redes sociais e outras ferramentas tecnológicas para atingir a maior quantidade possível de pessoas, a saber: Padlet e
Pinterest (RODRIGUES, 2014; MINTZ, 2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É fundamental que os alunos conheçam a problemática do lixo desde cedo, e acima de tudo
possam intervir de maneira significativa e vir a contribuir conforme suas potencialidades para
reduzir a quantidade de lixo global, sobretudo aquele descartado em locais inadequados.
Considerando a importância da temática ambiental, a escola deverá oferecer meios efetivos
para que cada aluno compreenda os fatos naturais e humanos a esse respeito, desenvolva suas
potencialidades e adote posturas pessoais e comportamentos sociais que lhe permitam viver
numa relação construtiva consigo mesmo e com seu meio, colaborando para que a sociedade
seja ambientalmente sustentável e socialmente justa; protegendo, preservando todas as manifestações de vida no planeta.
O estudo apontou atividades que proporcionarão reflexões individuais e coletivas e um novo
olhar sobre o consumismo, os valores da separação e reciclagem do lixo, seu custo para o meio
ambiente e os benefícios quando o lixo é reutilizado.
Professores, alunos e comunidades escolares devem engajar-se nos esforços do desenvolvimento de ações em educação ambiental, no desejo de contagiar, envolvendo a todos, para uma
boa produção, um bom resultado, promovendo discussões e construção de conceitos de forma
coletiva.
Pretende-se que o desenvolvimento deste trabalho forme cidadãos, sensíveis, conscientes e
multiplicadores, embora se saiba que para haver uma mudança de hábitos e de comportamentos, um projeto como este requer muito mais tempo para ser desenvolvido, além de se considerar fundamental, a formação de parcerias para um melhor incentivo à comunidade e obtenção
de melhores resultados, com um alcance de maior amplitude.
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ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O
FRACASSO ESCOLAR

RESUMO: Este estudo tem o objetivo de explorar alguns fatores que levam os alunos das séries
iniciais ao fracasso escolar. Entendemos que este estudo é bastante amplo, portanto abordaremos alguns aspectos que acreditamos serem importantes para compreender a atual situação e refletir sobre uma mudança significativa no pensamento dos educadores e de todos os
envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Julgamos de suma importância explorar o
contexto histórico em que o tema está inserido, a formação docente como eixo principal da
problemática e uma opção de reversão deste quadro com o auxílio do psicopedagogo, que
tenta resgatar no professor seu olhar mais afetivo frente aos alunos com dificuldade, dando-lhe um norte em sua prática em sala de aula.

Palavras-chave: Fracasso Escolar; Formação; Professor; Apoio; Psicopedagógico.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo explorar o tema A diversidade da sala de aula: algumas
reflexões sobre o fracasso escolar. Baseia-se em inquietações que foram surgindo durante o curso de Psicopedagogia e da nossa prática em sala de aula, que representa um
ambiente marcado pela diversidade.
Nossas inquietações nos levaram a buscar compreender se existe relação entre a formação do
professor e a produção do fracasso escolar, ou seja, pretende entender se o professor das séries
iniciais do ensino fundamental, com sua formação está preparado para identificar e lidar com a
diversidade e as dificuldades de aprendizagem na sala de aula. Este é um questionamento que
sempre nos causa preocupação, pois diz respeito à compreensão dos educadores no processo
de aprendizagem da criança e se, estes, realmente conhecem e sabem lidar com os problemas
de seus alunos.
Contemplamos também o Papel de um Psicopedagogo na unidade escolar com o intuito de
reforçar esta aprendizagem, trazendo novas propostas e formando uma parceria com o professor
para ajudar o aluno a alcançar uma aprendizagem significativos.
O objetivo deste artigo é refletir sobre a formação docente e entender a importância da ação
psicopedagógica junto ao professor. Para entender a formação do professor e o fracasso escolar, o eixo teórico da pesquisa está fundamentado nas contribuições Bernadete Gatti (2000,
2009) que ressalta as mudanças ocorridas na educação e a importância de uma reflexão sobre
a formação do professor. Maria Cristina Mantovanini (2001) traz a questão do fracasso escolar e
a relação do professor diante da criança e dele mesmo referente ao saber escolar.
Contamos também com as reflexões de Leny Magalhães Mrech (1999) sobre o fracasso escolar e a contribuição da teoria psicanalítica de Lacan e de Anny Cordié, que também discute a
questão do fracasso escola sob a luz da Psicanálise (1996) e mostra o que os “atrasados” lhe
ensinaram, aprendemos com ela que eles, os “atrasados”, não existem.
E para compreender os desafios da educação diante da formação do professor e o fracasso
escolar retomamos alguns aspectos da Lei nº 5.692 (de 1971), a nova Lei das Diretrizes de
Base da Educação (LDB nº 9394, de 20 de dezembro de 1996) e os Parâmetros Curriculares
Nacionais. O professor deve ensinar e educar a criança a ser um cidadão que atue na sociedade, combatendo dentro da sala de aula as desigualdades, os preconceitos e o fracasso escolar
na aprendizagem. Destacamos que para eliminar essas barreiras é necessária uma formação
docente que contemple cursos, debates, seminários, reflexões teóricas e práticas em relação a
essa educação.
A sala de aula é o encontro para transformação e as trocas de conhecimentos, portanto é
necessário que o professor tenha consciência que a teoria fundamenta a prática e que também
pode e deve contar com a ajuda de outros profissionais, como é o caso dos psicopedagogos,
para alcançar o sucesso no ensino aprendizagem (MRECH, 1999).
As contribuições dos autores oferecerão conteúdos para entendermos quais os caminhos que
o professor com sua formação deverá percorrer para respeitar a singularidade na sala de aula
e, o mais importante, como saber escutar o educando, para reconstruir saberes e práticas de
resultado (MRECH, 1999).
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O mundo atual nos impõe uma sociedade global. Um agir e pensar iguais em todos os contextos sociais. Porém, o que vem sendo excluído na
sociedade atual? A diferença, a singularidade, as
A sala de aula caracteriza-se como um conexceções. O que impera? A semelhança, o grupo,
texto marcado pela diversidade, composto por
a padronização (MRECH, 2003, p.19).
vários sujeitos, cada um advindo de uma realidade distinta, cada um traz consigo uma históA sociedade, esse mundo global, padroniza,
ria, um jeito de ser, de pensar e agir. Dessa for- massifica. As pessoas devem pensar, vestir-se,
ma, cada indivíduo age de maneira diferente, assistir e consumir produtos, não há muito espacada um tem seu ritmo e aprende de maneira ço para escolhas “excêntricas”, o que a moda e
diferenciada. Enfim, cada um tem sua identida- a mídia nos oferecem é um exemplo real dessa
de.
condição é como se fôssemos programados para
sermos iguais, cruelmente padronizados. E esse
Isso nos faz refletir sobre a questão da sin- pensamento também está presente, enraizado na
gularidade e da subjetividade da pessoa, do instituição escolar. CORDIÉ (1996) nos alerta que:
aluno enquanto ser. Se o espaço de sala de
A democratização do ensino implica que as
aula é diverso, logo, aquilo que há de singular no sujeito deve ser valorizado. Ninguém é crianças sejam ou se tornem iguais. Ora, essa
ideologia igualitária é um logro, ela quer ignorar a
igual, cada um tem seu tempo para aprender, o
disparidade entre as crianças desde o ingresso no
professor deve ter essa ideia bem clara; diante
primário. A aspiração a um ensino único, o mesmo
desta heterogeneidade na sala de aula é ne- para todos, supõe, de fato, que todas as crianças
cessário respeitar e conhecer as diferenças de sejam semelhantes no início. A partir desse a priocada um, para a construção do saber. Segun- ri, há uma uniformização, uma rigidez dos progrado MRECH (2003):
mas. [...] Esse nivelamento dos programas, da idade, das condições de escolarização não leva em
Não há desenvolvimento igual ao outro, seja conta as disparidades [...] (CORDIÉ,1996, p.27).
físico, social, emocional, etc. Os processos maDemocratizar o ensino, um ensino que se quer
turacionais de cada criança são discrepantes
em relação às demais. Sua estrutura é sempre para todos, não é sinônimo de nivelamento. Todos
singular, seguindo os processos específicos, têm direito à escola, a uma educação de qualidavinculados à história de cada sujeito (MRECH, de, a inclusão, de todos é extremamente importante. No entanto, o todo é composto por partes e es2003, p. 108).
sas são constituídas pelas singularidades de cada
sujeito e isso deve ser levado em consideração, na
No entanto, percebemos que, na realidade,
elaboração dos currículos, do projeto pedagógico
há uma prática de homogeneização, um esfore, sobretudo na ação pedagógica do docente.
ço constante de padronizar, igualar os alunos,
embora sejam todos diferentes, são tratados
Segundo Mantovanini (2001, p. 29) geralmente,
da mesma forma, com as mesmas metodolo- “o professor atua em sala de aula tendo em mente
gias. Basta olharmos atentamente para uma um aluno ideal, e não leva em conta a realidade de
sala para verificarmos que desde os vestuários sua clientela”. O ideal expressa uma concepção
(uniforme), até a disposição das carteiras em prévia, uma idealização daquilo que se espera que
fileiras, um atrás do outro, denuncia um tipo o aluno seja e é preciso tomar cuidado com essa
de prática, digamos, niveladora, no sentido de imagem de aluno ideal, pois, ao projetar esse aluigualar aquilo que por essência é diferente. Tal no “inexistente” em sua mente, o professor enconprática pode ser questionada: até que ponto tra conflitos quando se depara com a realidade tal
a homogeneização, a padronização podem in- como ela é.
terferir na vida do aluno? MRECH (2003) nos
explica que:

OLHAR DOCENTE SOBRE A
DIVERSIDADE EM SALA DE AULA
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De acordo com MRECH (2003), há uma préMRECH (2003) também nos alerta que os
-concepção da realidade pedagógica, por par- cursos de formação de professores contribuem
te do professor:
para a construção de idealizações que desencadeiam a construção de estereótipos, que fuOs atos de pré-concepção da realidade pe- turamente, podem repercutir de forma negativa
dagógica revelam apenas posições preconcei- na vida dos alunos, pois essa forma estereotituosas, de ignorância e desconhecimento por pada de ver o outro é redutora, acabada, enparte daqueles que os realizam. Atos que se gessa qualquer tipo de criação, engessa o que
revelam que se ficou apenas na ação, nas si- há de singular no sujeito.
tuações prévias. Não se conseguindo captar o
novo (MRECH, 2003, p.36).
Ao estereotipar acabamos estigmatizando
os sujeitos. Acreditamos que os valores dos
Quando ocorre essa idealização dos alunos mesmos não condizem com os nossos valoacaba-se criando estereótipos, que podem ser res, que são considerados os mais corretos, os
definidos como modelos rígidos, modelos de mais justos (MRECH, 2003, p.24). Esses estigação e comportamento, ou seja, modos de agir mas são marcas sociais profundas, indeléveis
e sentir que são esperados pela sociedade. e, infelizmente, constatamos que são feridas
Todo estereótipo traz consigo um pré-conceito, abertas, feridas que sangram no interior das
uma pré-concepção do que os sujeitos devem instituições escolares.
ser. Sobre isso MRECH (2003) ressalta que:
A ideia de estereótipo nos remete aos rótulos,
O problema maior com os preconceitos e os que muitas vezes damos aos alunos a fim de
estereótipos é que eles trazem uma forma pa- defini-los, caracterizá-los. O preocupante é que
dronizada de conceber a realidade. Os profes- o ato de rotular, também leva à estigmatização,
sores aprendem a pensar tradicionalmente os que pode trazer consequências dolorosas para
seus alunos de uma determinada maneira. Eles os sujeitos, como por exemplo, prejudicar sua
aprenderam a tecer imagens, em seus cursos autoestima. Muitas vezes os professores rotude formação, como deveriam atuar. Imagens lam o bom aluno, o mau aluno, o aluno com
que eles acreditaram. Imagens que eles valida- dificuldades, o que não aprende, o disléxico,
ram como reais. O que eles não perceberam, e hiperativo,o indisciplinado... Mas quem são
ou perceberam e não puderam fazer nada fren- esses alunos? Qual o peso desses rótulos na
te a isso, é que os alunos estavam em outro vida dessas crianças? São tantos os rótulos! Às
lugar” (MRECH (2003, p.24).
vezes as rotulações marcam vidas para sempre. MRECH (2003) ressalta que:
Essa idealização, essa padronização da realidade escolar, que impregna nossas mentes
É bastante comum o professor querer sasão conceitos construídos, mesmo que incons- ber qual o quadro sintomático que a criança
cientemente, nos próprios cursos de formação apresenta. A crença do professor é que se ele
de professores. Tudo isso começa na base da nomear o quadro da criança, também estará
formação e se estende até a prática docente. nomeando a própria criança [...] como se a
Este é o cerne de nossa discussão: até que criança inteira fosse a imagem que ele capponto essa formação, esse curso preparatório tou. Como se a criança fosse o quadro clínico
de professores pode influenciar, direcionar o (MRECH, 2003, p. 58).
seu agir?
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Percebemos que a fala dos educadores,
médicos, psicólogos, muitas vezes é marcada
por metonímias, que expressam “a parte pelo
todo”. O aluno é disléxico, e hiperativo, é pré-silábico, e alfabético [...]. É como se o ser, toda a
característica do aluno estivesse expressa nesse tipo de afirmação: Ele é...! Nada mais, apenas é: disléxico e hiperativo [...]. O aluno passa
a ser “condenado” com esse tipo de sentença
redutora e excludente, que o marca para a vida
toda. MANTOVANINI (2001) nos explica isso
com muita clareza, quando nos dá um exemplo
sobre as hipóteses de escrita, vejamos:

tulo não determina apenas se as pessoas têm
dificuldades, mas se as dificuldades que elas
têm são aquelas que a sociedade escolhe por
razões próprias para rotular como tal (STERNBERG; GRIGORENKO, 2003, p.18; 21).

Os autores tratam dos rótulos em relação às
dificuldades de aprendizagem. Dentre essas
explicitações podemos destacar o termo profecia auto-realizável, que nos faz refletir sobre o
poder que as palavras têm: ao rotular sentenciamos vidas, definimos o fracasso de muitas
crianças. Por isso é preciso tomar muito cuidado com afirmações que limitam e estigmatizam
Para um professor só é útil saber se seu alu- o ser humano.
no encontra-se na fase pré-silábica, silábica ou
alfabética se ele conseguir transformar tal inO professor deve combater, superar, arrancar
formação em atividades didáticas que auxiliem de sua prática toda forma de preconceito, deve
o aluno a avançar em suas hipóteses a respei- evitar a homogeneização. Segundo MRECH
to da língua. Em caso contrário, esse tipo de (2003:7), o professor precisa: “escutar cada
conhecimento cai num vazio e pode tornar-se criança para que ele possa prendê-la em toda
mais uma armadilha que, por um lado, rotular e a sua complexidade básica. Não basta apenas
estigmatizar a criança e, por outro lado, “amar- trabalhar com crianças em geral. É preciso esra” as mãos do professor, deixando por conta tudar uma a uma”.
do “andamento natural dos fatos” a mudança
de uma hipótese menos avançada para ouCada aluno tem sua história, portanto são ditra mais desenvolvida” (MANTOVANINI, 2001, ferentes uns dos outros, devemos tratá-los de
p.91).
modo diferente, para alcançarmos os mesmos
objetivos de ensino, sem preconceitos, deixanComo já dissemos os rótulos podem marcar do de rotulá-los e acreditando em suas capacio indivíduo para a vida toda. Sternberg; Grigo- dades, respeitando o tempo e o limite de cada
renko (2003) nos explicam que:
um, derrubando as barreiras existentes e resistentes para adotar novas posturas e práticas
O rótulo pode ser, e em geral é, mal interpre- reflexivas na construção da aprendizagem.
tado [...]. O rótulo de DA (dificuldade de aprendizagem) pode ter um alto custo para o indivíÉ necessário que se construa uma escola
duo e a sociedade. Uma vez que as crianças que reconheça que os alunos são diferentes,
são rotuladas como tendo DA é acionado um sem criar imagens que os estigmatizam, pelo
conjunto complexo de mecanismos que torna contrário, que seja capaz de enxergar o saber
provável o rótulo se tornar uma profecia auto- o que cada um traz em si enquanto ser hu-realizável, quer ela seja ou não originalmente mano. Sendo impossível construir uma escola
correta [...], profecias auto-realizáveis, criam, às “igual” para todos, nos preocupamos em gavezes, para as crianças problemas que origi- rantir a igualdade de direitos sociais, respeitannalmente não tinham [...]. Em suma, o rótulo do a diversidade.
DA produz muitos efeitos. Contudo, precisamos lembrarmo-nos de que o rótulo é apenas
um rótulo. Praticamente todas as pessoas têm
aptidões e dificuldades de aprendizagem. O ró1111
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O FRACASSO ESCOLAR ALGUMAS
REFLEXÕES
O fracasso escolar é um problema que atinge um número cada vez maior de crianças, tanto na rede pública, como na rede particular de
ensino.
Esse fracasso pode ser definido como um
sintoma social que afeta os processos educacionais e caracteriza-se com a falência na
relação professor-aluno, ou seja, o educador
sente-se incapaz de cumprir sua função, por
falta de diversos fatores e o aluno, por sua vez,
não avança, paralisa no saber (MRECH,2003,
p. 39).
CORDIÉ (1996, p.17) define o fracasso escolar como uma patologia recente que surgiu
no fim do século XIX; as mudanças na sociedade moderna, com seus valores baseados no
dinheiro e no sucesso social, exercem certa
pressão nos sujeitos desencadeando, assim,
certos distúrbios. Segundo essa autora: “A
pressão social serve de agente de cristalização
para um distúrbio que se inscreve de forma singular na história de cada um”. Dessa forma,
o fracasso escolar pode ser considerado uma
patologia produzida por uma mudança social.
CORDIÉ (ibidem) também nos explica que:

Não há apenas uma única causa para o fracasso escolar, podemos considerá-lo multicausal, são vários aspectos que interagem entre
si, desencadeando esse sintoma. Percebemos,
portanto, que esse sintoma não escolhe classe
social, crianças pobres e ricas são atingidas.
O preconceito social não pode explicar as causas desse fracasso; crianças pobres ou ricas
são estereotipadas devido ao fracasso escolar.
Como já havíamos citado, no início, o fracasso
é decorrente de várias causas. Vamos tentar
compreender o que acontece com o sujeito de
forma mais profunda à luz da psicanálise. Segundo Cordié (1996):
Nunca há uma causa única para o fracasso escolar; há sempre a conjunção de várias
causas que, agindo umas sobre as outras, interferem. Essa interação, com seus efeitos de
bumerangue, lembra uma espécie de círculo
vicioso, com a dificuldade, quando não a impossibilidade, de sair dele num determinado
momento (CORDIÉ, 1996, P.31).

Dentre as causas do fracasso escolar podemos destacar os fatores sociais, culturais e
educacionais. MRECH (2003:48) ressalta que
o fracasso escolar não deve ser abordado apenas como um fenômeno social objetivo, mas
também em um sintoma subjetivo, que faz parEstá em situação de fracasso escolar a crian- te de todos os participantes da escola, pois foi
ça que não “acompanha”, pois na escola, é por eles internalizado.
preciso acompanhar: primeiro, o programa que
Ao contrário do fracasso, o sucesso escolar
diz o que é necessário aprender, em que ordem, em quanto tempo; depois acompanhar é valorizado, é algo importante, pois, segundo
sua turma, não se distanciar do rebanho. O fra- CORDIÉ (1996, p.21): “ser bem sucedido na
casso escolar afeta o sujeito em sua totalidade. escola é ter a perspectiva do ter, mais tarde,
Ele sofre ao mesmo tempo, da estima da qual uma bela situação, de ter acesso, portanto, ao
está preso por não estar à altura de suas aspi- consumo de bens. Significa também “ser alrações, ele sofre também com a depreciação, guém.” O fracasso escolar, segundo essa auquando não como desprezo que lê no olhar tora, é a exoneração de tudo isso, a renúncia
dos outros. O fracasso atinge, portanto, o ser desse sucesso, ou seja, a renúncia ao gozo.
íntimo e o ser social da pessoa (CORDIÉ (ibiMRECH (2003, p.48) nos explica sobre a
dem, p. 11).
conceituação de Lacan em relação ao Outro,
que pode ser definido como um semblante, um
parceiro, um Outro internalizado pelo sujeito até
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vir a ser seu parceiro mais íntimo, no entanto,
Lacan revela que esse Outro construído pelo
social, na verdade não existe... a sociedade
atual não valoriza o outro, mas sim o gozo do
sujeito. Embora essa definição seja um tanto
complexa, o que nos interessa aqui é a ideia
de que esse Outro definido por Lacan deveria
ser desejável para o sujeito e, simultaneamente, despertar esse desejo. Isso, no contexto escolar, significaria dizer que o professor deveria
despertar o sabor, o desejo pelos estudos em
seus alunos.
Podemos destacar também o conceito de
parceiro-sintoma, o sujeito não tem uma relação com esse parceiro, mas sim com a relação
com a qual ele está acostumado a gozar. E isso
é importante para nossa reflexão. Essa ideia de
vida, algo que transmite vida e prazer. Relacionando com a escola, MRECH (2003) afirma
que “na relação Eu (sujeito) Outro que ocorre
nas escolas é bastante comum o professor e
o aluno aparecem como corpos dessexualizados”. Não há vida, não há prazer em estar ali.
O gozo está relacionado ao funcionamento do sujeito. Na teoria de Lacan, esse conceito não está relacionado ao gozo sexual; é
um gozo obtido mediante da linguagem e da
palavra, algo relacionado ao inconsciente. No
entanto, essa satisfação é algo que não serve para nada, mesmo assim, o sujeito sente-se, de certa forma dependente dele. Segundo
MRECH (2003):
Nós gozamos não apenas quando estamos
fazendo sexo. Nós gozamos com símbolos,
imagens, fantasias, ideias, nós gozamos com
tudo [...] o gozo rege o fluxo da energia psíquica do sujeito. Há modalidades de gozo mais
positivas e construtivas e outras mais negativas
e destrutivas [...] o que caracteriza o gozo é
que não temos controle sobre ele; ao contrário,
somos gozados por ele (MRECH, 2003, p.87).
Segundo esta concepção, o gozo poderia ser
entendido como a vontade, o prazer que rege
o ser humano. A autora relata que o que se

observa no cotidiano das escolas são professores e alunos sem vontade, sem o desejo de
estudar e aprender.O saber, de acordo com a
teoria lacaniana, não é algo neutro, imparcial,
mas sim erotizado e está estritamente relacionado às cadeias de gozo. O saber é algo elaborado e tecido pelo sujeito.
A ignorância também é um conceito retratado em relação ao saber. De acordo com MRECH (2003, p.89) “a ignorância é um saber que
não quer saber. Um saber que quer permanecer sem saber. A ignorância desempenha uma
função: fazer com que o sujeito se mantenha
em um saber mínimo”. Essa autora também
explica que muitas vezes o sujeito não percebe suas escolhas, é como se automaticamente
desejasse continuar na ignorância, preferem o
não saber; ele acaba desenvolvendo um tipo
de paixão pela ignorância. Nesse caso, há a
presença do gozo, mas uma modalidade de
gozo negativa. Há uma repetição do cotidiano,
como se fosse um vício, uma situação estática,
da qual o sujeito não consegue sair.
MRECH (2003) faz colocações muito importantes, que nos ajudarão a compreender de forma profunda o que se passa com o educador
num contexto escolar marcado pelo fracasso e
vale a pena destacarmos esse trecho:
O gozo é a marca no sujeito de uma vida
alienada, sem saber e sem desejo. O que faz
com que a ignorância desempenhe aí um papel ainda mais defensivo: “Eu não posso revelar ao outro o que não sei. Eu não posso
dizer que eu não sei. É melhor eu nem pensar
nisso!!! Mas o que leva um sujeito a se colocar nessa posição? Em que posição de objeto, de apagamento emocional e intelectual? No
Brasil, os professores têm sido invalidados na
construção do seu desejo. É dado a eles, por
um sistema altamente pervertido, condições
mínimas de trabalho. Da mesma forma como
eles foram tratados como objetos pelo sistema
educacional, eles passaram a se tratar [...]. A
decorrência maior é que professores e alunos
acabam se encontrando na posição de obje1113
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tos do nosso sistema educacional. Professor
e alunos já não se importam com mais nada
[...]. Assim, não é por acaso que o professor
também se desinteresse pelo o que acontece
com os alunos. Na verdade, a sua energia libidinal está em nível mínimo, onde ele se sente
totalmente sem forças para se ajudar e ajudar
os alunos. [...] O que faz com que ele acabe lidando com os distúrbios de aprendizagem dos
alunos em uma postura de auto-desimplicação
[...]. Em suma, o que se implantou foi uma profunda descrença do professor em relação ao
seu trabalho (MRECH, 2003, p.91).

Sobre isso Cordié (1996) nos explica que
os professores exigem uma explicação sobre
a natureza da afirmação “o aluno não sabe;
ele não pode”. Segundo a autora (1996 p. 39):
“Quando as dificuldades escolares aparecem,
na maioria dos casos o diagnóstico dado é o
de distúrbio instrumental: dislexia, distúrbio da
linguagem, etc., e a criança é encaminhada, de
alguma forma, a um técnico da reeducação”.

Para MRECH (2003, p.92), os docentes não
acreditam mais que pode aprender e ensinar
seus alunos. Eles acabam projetando nos estudantes esse obstáculo que apresenta na relaCom essas afirmações, MRECH (2003) to- ção com o saber. Segundo a autora:
cou no cerne da questão, expôs a ferida que
marca os professores, que muitas vezes vivem
A dificuldade de lidar com a construção do saessa angústia constante, sofrem uma pressão, ber passa a ser um conteúdo projetado no alupois são cobrados e responsabilizados pelo no. O professor não consegue lidar com aquilo
sucesso ou fracasso dos seus alunos. Segun- que não sabe. Assim como não consegue tamdo CORDIÉ (1996), os professores:
bém lidar com os problemas de construção do
saber dos alunos. O que acaba levando o proTemem cada vez mais ultrapassar seu papel, fessor a atribuir as suas dificuldades ao outro:
porque têm uma elevada ideia de suas respon- aos alunos, supervisores, direção, equipe técsabilidades. Não são eles, e somente eles, que nica, etc. São os outros que não sabem. São
devem, por suas qualidades pedagógicas, le- os outros que deveriam saber para ensiná-lo a
var ao sucesso os alunos que lhes são con- trabalhar melhor (MRECH, 2003, p.92).
fiados? Em caso de fracasso, eles se sentem
no banco dos réus ainda mais diretamente,
Como podemos ver, os professores fechampois o sistema educativo favorece esse tipo de -se dentro de si, anestesiados, olham apenas
reação: De fato, não são eles julgados consi- para a sua própria imagem, para seus problederando-se os bons resultados de sua turma? mas e não olham ao seu redor, chega a ser
(CORDIÉ, 1996, p.39).
algo narcísico; culpam a todos e eximem-se
de algumas responsabilidades que são suas.
Para o autor (1996), os professores, portan- Na verdade, eles precisam saber que os outros
to, sentem-se angustiados, desanimados, são não podem fazer aquilo que lhes cabe desempressionados, e, muitas vezes, sentem-se inca- penhar, eles é que precisam desejar o saber
pazes de fazer algo por seus alunos, não acre- para que possam encontrar as respostas para
ditam no seu trabalho; é por isso que possuem o desenvolvimento de sua prática e melhoria
essa atitude de auto-desimplicação e de medo de seu trabalho. Enfim, os professores precide ultrapassar seu papel, que consideram con- sam romper com o processo de inibição do
sistir apenas em transmitir os conteúdos. Quan- pensamento, precisam romper as barreiras em
do se deparam com algum caso de distúrbio relação ao saber. Cordié (1996, p.26), sobre
do aluno repassam, transferem a responsabili- isso, afirma que “quando a pulsão de saber é
dade para outros profissionais, que acreditam interditada, o desejo fica abandonado”, ocorre,
serem mais habilitados para a resolução desse dessa forma uma inibição em relação a esse
tipo de problema.
saber.
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Nessa sociedade do conhecimento, com
todos os seus avanços tecnológicos, a velocidade com que as informações circulam é
surpreendente. O saber está em constante
transformação, não há uns saberes acabados,
prontos, totais. MRECH (2003) nos diz que o
conhecimento, o saber, vaza, torrencialmente
e os sujeitos não conseguem prendê-los, internalizá-los, não há controle, tudo se dá de forma automática. Segundo essa autora MRECH
(2003):
Daí, a emergência do sintoma fracasso escolar do aluno e a falta de vontade do professor
em aprender, em elaborar o seu saber. Estes
processos surgem enquanto sintomas, para
tentar deter o vazamento do tonel cultural. Eles
o fazem, através do seu inverso, pela paralisação ou lentidão dos processos de construção
do saber. Com isso os sujeitos acabam aprendendo cada vez menos, como uma forma de
tentar deter um saber que eles não controlam.
Na verdade, o que os sujeitos se recusam a
aprender é o próprio fluxo de produção contínua do saber pela cultura (MRECH (2003,
p.96).
Há, dessa forma, um excesso de saberes,
que os sujeitos não dão conta, não há uma
profundidade, para que haja a construção de
um saber sólido e reflexivo. E como tudo é muito veloz, vaza de forma descontrolada, o sujeito não aguenta tamanha pressão e desenvolve
esse processo de paralisação do saber, uma
inibição, um bloqueio, que interrompe o avanço
na construção de novos saberes.
Vemos isso na realidade dessa escola conteudista que aí está que transmite informações
de forma descontextualizada (na escola atual
há a transmissão e não a construção dos conhecimentos, o que seria desejável). E o aluno
neste processo vê-se diante de um impasse:
ou absorve e dá conta do que lhe é ensinado
ou é tachado como alguém com dificuldades
de aprendizagem.

É preciso que haja uma nova visão em relação ao saber, um novo posicionamento. MRECH (2003), baseada na concepção lacaniana,
propõe que professor e aluno realizam uma verdadeira transferência de trabalho, que consiste
em levar o sujeito a investir “libidinalmente”, a
conseguir desenvolver diversas atividades. A
autora MRECH (2003) nos explica que:
É no plano dessa elaboração sustentada em
relação ao saber que acreditamos que haja
fracasso escolar. Os nossos alunos não têm
transferência de trabalho em relação à escola
e nem sustentam os seus saberes. O que propicia a emergência constante da evasão e da
repetência.
Para haver um saber sustentado do aluno e
uma transferência de trabalho em relação à escola é preciso que o aluno seja visto como sujeito, e não como um mero objeto do fantasma
do professor. Da mesma forma, é preciso que
o professor seja visto como sujeito, desencadeador dos seus próprios processos. Um professor que tenha desejo de saber para melhor
ensinar (MRECH, 2003, p.101).
Assim é preciso que os atores, os sujeitos do
processo educativo assumam o seu Ser sujeito, que participem de forma efetiva do processo. O aluno precisa deixar de ser visto como
ser passivo, um receptáculo de informações,
um objeto do fantasma, dos desejos do professor. E, como já dissemos, o docente precisa
romper com essa postura narcísica de querer
ver sua imagem nas ações da criança, precisa
deixar esse ponto de vista adultocêntrico; pois
o que temos visto é que esse tipo de postura e
de visão do processo educativo tem sido prejudicial ao desenvolvimento das crianças.
Falamos muito sobre a postura do professor e tentamos compreender alguns conceitos
acerca do fracasso e das dificuldades que estão presentes na realidade escolar. Mas, e o
aluno? Como ele se comporta diante dessas
dificuldades? E as famílias como enfrentam as
dificuldades de seus filhos com fracasso escolar?
1115
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CORDIÉ (1996, p.33) nos mostra algumas hipóteses sobre o comportamento apresentado
pelas crianças diante da situação de fracasso
escolar. A primeira hipótese corresponde a não
passividade da criança, para compensar essa
condição de exclusão, ela procura encontrar
formas de chamar a atenção, de fazer-se notada por todos. A indisciplina seria uma dessas
manifestações. A partir da rejeição, a criança
desenvolve uma revolta que pode desencadear
em atitudes de marginalização e delinquência.

A criança fica doente, tem não apenas um
mal de estômago de domingo à noite, mas sim
“verdadeiras” doenças, como otites, anginas
repetidas, distúrbios intestinais, distúrbios do
sono, etc. Provocando, assim, a inquietude dos
pais, a criança se assegura do amor deles. O
estado regressivo leva à doença, e o absenteísmo escolar que se segue só faz agravar o
atraso adquirido. Quando a criança retorna às
aulas, dificuldades são redobradas, ela se sente como um estranho entre seus colegas, ignorando o que aconteceu em sua ausência, o
A segunda hipótese apontada pela autora que reforça seu sentimento de exclusão (CORdiz respeito a uma atitude passiva, ao contrá- DIÉ, 1996, p.34).
rio do comportamento citado acima, a criança
apropria-se do sofrimento; e quando rotulada
Uma outra postura antagônica à desaprovacomo “mau aluno”, o “aluno que não aprende”, ção é a indiferença. Os pais apresentam certo
o “aluno com dificuldade de aprendizagem”,
desinteresse em relação ao desempenho de
toma isso para si de tal forma, que acaba se
seus filhos e isso também pode ser interpreidentificando. Essa posição passiva é definida
tado como falta de amor pela criança. Vemos
como masoquista por CORDIÉ (1996). Seguncasos de pais que trabalham e não têm muito
do MRECH (2003, p. 109) internaliza, toma
tempo para seus filhos, pais separados, que
para si a palavra do adulto: “Ela acaba por
têm medo de serem severos e perder o amor
acreditar na imagem que eles fazem dela. Assim, como os adultos costumam acreditar que da criança. No entanto, isso pode que a mesa sua imagem a respeito da criança é a própria ma fracasse ainda mais, a fim de alertar os
criança. Eles acreditam que basta ter um bom pais, chamar sua atenção. Percebemos dessa
conhecimento teórico para saber como a crian- forma, que é um círculo vicioso, que as atitudes
da família também podem contribuir para o deça é, pensa e age”.
senvolvimento do fracasso. O fracasso escolar,
Trata-se de uma crítica sobre o tipo de visão como vimos, atinge o sujeito em sua totalidade,
que reduz a criança, que enfatiza apenas o fere seu íntimo, sua vida social, familiar e deixa
que falta nelas ou as enxerga, interpreta seu marcas, traumas. Segundo CORDIÉ (1996):
comportamento apenas pelo viés de teorias,
A criança com fracasso escolar nos diz: “Não
que muitas vezes são deterministas. A criança,
como já dissemos, sente e internaliza aquilo é minha culpa, eu faço o que posso”. Reconheque os adultos os outros pensam sobre ela e cemos aí o sujeito dividido por forças inconscientes que agem sem seu consentimento. A
passa a se comportar como tal.
esse sofrimento do conflito inconsciente vem
Em relação às famílias podemos destacar juntar-se, no caso do fracasso, uma dimensão
dois tipos de comportamentos comuns. O pri- específica que não se encontra nas outras esmeiro refere-se à desaprovação. Os pais de- truturas neuróticas que é a ferida narcísica de
monstram certa decepção em relação ao fra- um ser depreciado a seus próprios olhos e ao
casso na escola e isso pode ser interpretado dos outros (CORDIÉ, 1996, p. 36).
pela criança como uma privação, uma retirada
do amor dos pais. Isso pode desencadear um
É preciso que as crianças sejam ouvidas por
estado depressivo, deixará a criança, muitas seus professores, por suas famílias. Elas precivezes doente. É muito interessante a explica- sam ser ouvidas e enxergadas como sujeitos
ção de CORDIÉ (1996) em relação a isso:
que pensam e sentem. No processo educativo,
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o tempo de cada criança deve ser respeitado,
assim como sua subjetividade. O educador
precisa conhecer o processo de cada um para
intervir de forma adequada para o desenvolvimento do aluno a fim de não rotulá-lo e sentenciá-lo como fracassado. Tal sentença pode
marcar vidas e trazer consequências traumáticas, que dificilmente serão apagadas.

alunos.Em busca de um direcionamento o professor encontra na Psicologia a teoria e a metodologia para construir uma prática significativa
e coerente.
Quando o professor permite uma aproximação do Psicopedagogo no âmbito escolar, dá
aos seus alunos uma nova chance de aprendizado, retifica sua prática errônea e ratifica suas
ações produtivas. Ser professor é ter esperança de mudança, ir em busca de mudança, ser
um professor crítico, que além de tudo crítica
e refaz a sua prática com a ajuda do coletivo
,democraticamente.

Cordié (1996, p.11) a escola exige que o
aluno acompanhe, seguindo o programa deve
aprender o que é pré-definido sem se distanciar do grupo. Deve-se respeitar o tempo de
cada criança, pois as formas e os tempos de
aprendizagem são diferentes. Essas reflexões
nos remetem a contribuição de Weisz (2009)
Sobre isso Weisz (2009, p. 65) nos explica
que nos diz que o professor deve:
que o processo de construção do conhecimento dá-se por caminhos diferentes dos proposOlhar para a criança é acreditar que para tos pelo ensino. Daí a importância do educador
aprender ela pensa, que aquilo que ela faz tem compreender o caminho que o educando está
lógica e que se eu enxergo é porque tenho ins- percorrendo, compreender as construções do
trumentos suficientes para perceber o sentido aluno. Para a autora o processo de ensino e
que está ali posto [...]. O fato de acreditar que o processo de aprendizagem devem estar em
os alunos pensam, que são capazes,é funda- constante diálogo.
mental para que eles progridem, pois nos leva
a respeitá-los e apoiá-los (WEISZ, 2009, p.45).
Respeitar esse tempo do educando e acreditar na sua capacidade já é um primeiro passo
para que ele progrida e cresça.

A PSICOPEDAGOGIA ALIADA À
PRÁTICA DOCENTE
Segundo Weisz (2009, p. 65), a psicopedagogia pode auxiliar muito no sucesso
da aprendizagem dos alunos. O professor
deve ver no profissional de Psicopedagogia, um aliado a enfrentar as dificuldades
de seus alunos e as suas próprias dificuldades em alcançá-los.
Muitas vezes o professor se sente sozinho nesse processo de análise das dificuldades de sua classe, porém ele tem no
profissional de Psicopedagogia as chances de desvendá-las e traçar maneiras
de alcançar as potencialidades de seus
1117

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos por meio deste trabalho que o fracasso escolar é multicausal, diversas causas contribuem para o desenvolvimento desse problema. Além disso, constatamos que afeta todas as
classes sociais, está presente na rede pública e privada de ensino.
Precisamos ter a consciência que o contexto escolar impõe-nos um grande desafio, uma vez
que lidamos diretamente com as diferenças dentro da sala de aula e neste caso é muito difícil o
acesso aos conteúdos de ensino, de forma igualitária. Deste modo educador deve olhar para a
criança de forma humanizada respeitando as diferenças, cada um é único, e traz consigo a sua
cultura, os seus hábitos e o seu ritmo conforme a realidade em que vive. O conhecimento não
nasce sozinho. Ele nasce do relacionamento com outro, através de troca de experiências, da
solidariedade, cooperação, tolerância e do diálogo.
A formação inicial do professor não é suficiente, se essa formação se paralisa, estagna, pode
contribuir para a produção do fracasso escolar, quando prepara, forma um docente com uma
visão “homogeneizadora”, padronizada em relação ao aluno. O professor não é um ser acabado, ele deve estar fundamentado numa prática educativa que vai além da mera instrução de
conteúdos. Ser professor-educador implica preocupar-se com todas as dimensões do processo
educativo, que deve ser holístico, a fim de formar cidadãos completos e preparados para a vida
em sociedade, podendo contar com o apoio Psicopedagógico par reformular e embasar sua
prática em sala de aula.
Visto que o profissional de Psicopedagogia está apto a identificar e planejar estratégias para
minimizar o sofrimento dos discentes e ajudá-los a encontrar e desenvolver suas competências.
E esse ser educador não é algo inato, não nasce com o profissional, mas sim algo que se constrói, gradativamente, com a prática. Verificamos por meio da pesquisa que formação inicial não
basta, é preciso que o educador busque a formação permanente, continuada. É preciso que o
educador articule teoria e prática, ambas são importantes e se complementam.
O educador não deve centrar o conhecimento em si, porque todo conhecimento construído, toda teoria deve servir para melhor compreensão do processo de aprendizagem dos alunos.
Nesse sentido, é importante que os professores busquem sua formação permanente e estejam
preparados para lidar com as diferentes demandas socioculturais presentes nas escolas, planejando-se e implementando propostas pedagógicas que estejam, desde a sua concepção,
comprometidas com a diversificação e flexibilização curricular, a fim de que o convívio entre as
diferenças possa ser, de fato, um exercício cotidiano, no qual ritmos e estilos de aprendizagem
sejam respeitados e a prática da avaliação seja concebida numa perspectiva dialógica. Isso significa envolver a co-participação de aluno e professor, em relação ao conhecimento que se deseja incorporar e com
isto partido para construção do conhecimento e acabando com o
fracasso escolar.
Concluímos, portanto, que a formação docente pode contribuir
para o desenvolvimento do fracasso, quando o professor se estagna,
não busca aperfeiçoamento, nem constrói novos conhecimentos que
contribuam para a compreensão sobre o tempo de aprendizagem dos
alunos.
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PAULO FREIRE: UMA REVISÃO CRÍTICA

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar a trajetória intelectual empreendida por Paulo
Freire no tocante às suas concepções pedagógicas à luz da conjuntura histórica brasileira. Entretanto, dada a extensão de sua obra e por considerar ser mais significativo para esta pesquisa, escolheu-se aqui limitar-se a três de suas obras: Educação e Atualidade Brasileira (1959),
Educação como prática da Liberdade (1967) e Pedagogia do Oprimido.

Palavras-chave: Paulo Freire; Educação; Liberdade; Pedagogia do Oprimido; Revisão Crítica.

1121

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

INTRODUÇÃO

A

nalisar a forma e pensamento de Paulo Freire, suas proposições político-pedagógicas,
é uma tarefa árdua, pois “carrega em sua forma elementos opostos, simultaneamente,
porque as obras vivas constituem uma tensão incessante entre contrários”. A obra de
Paulo Freire só pode ser lida e entendida na medida em que se reconhece sua transitoriedade
e seu caráter provisório, num constante processo de elaboração/adaptação à sociabilidade em
que se inseria:
Um erro comum na análise do trabalho de Freire é exatamente
ignorar-se a clara evolução das suas concepções, que começa
por um idealismo moldado por sua vinculação ao pensamento
católico moderno, chegando até seu crescimento em direção à
abordagem dialética da realidade, que caracteriza seus últimos
escritos. Se sua Educação como Prática de Liberdade é influenciada por concepções de Jaspers e Marcel no nível filosófico,
a Pedagogia do Oprimido já mostra uma clara aproximação da
melhor tradição radical, de Marx e Engels aos modernos revolucionários [...] e de outras linhas de análise crítica contemporânea
[...], (ROSSI, 1982, p. 90:91).
Para este estudo nos deteremos em três de suas obras, que são: Educação e Atualidade Brasileira (1959, tese de concurso para a cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de
Belas – Artes de Pernambuco), Educação como prática da Liberdade (1967), livro escrito depois
da queda do governo Goulart, nos intervalos das prisões e concluído no exílio, e Pedagogia do
Oprimido (1968) em que sistematiza seu método de alfabetização de adultos e que, sobretudo
formula uma “pedagogia da resistência” no contexto dos processos de opressão desenvolvidos
em larga escala em toda América Latina nos anos 60.
É inegável a tendência que temos ao exercer a crítica de analisarmos a obra mecanicamente a
partir de seu contexto histórico para então numa relação de causalidade determinista identificar
que aspectos da sociabilidade estão presentes na obra. O professor Antônio Cândido nos convida a exercer um trabalho crítico a partir da própria obra, afirmando sua autonomia em relação
às demais disciplinas, que evidentemente possui também suas restrições, assim como especificidades. No caso da obra-prática de Paulo Freire há desde o princípio em seu primeiro escrito,
Educação e Atualidade Brasileira, como o próprio título sinaliza, uma intrínseca relação entre o
contexto social, econômico, político e cultural em que suas proposições no que diz respeito à
educação, se revelam necessárias para “criar disposições mentais no homem brasileiro, críticas
e permeáveis, com que ele possa superar a força de sua “inexperiência democrática” (FREIRE,
2003, p.79).
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EDUCAÇÃO E ATUALIDADE
BRASILEIRA
Freire inicia seu argumento a respeito da atualidade brasileira lembrando: “Sabe-se que não há
atualidade nacional que não seja processo histórico. Desta forma, toda a atualidade é dinâmica e
se nutre, entre outros valores, dos que se situam
no ‘ontem’ do processo” (FREIRE, 2003, p. 25).
Neste trecho Freire alude não só a uma memória
de um país colonizado de forma selvagem em
todos os aspectos, mas a resquícios desta formação manifestadas no comportamento social
do homem/mulher brasileiro (a) da atualidade.
Elege para justificar como o agir educativo
deve atuar o que chama de antinomia fundamental, e explica que ela ocorre no jogo de dois
polos. De um lado a inexperiência democrática
e, de outro, “a emersão do povo na vida pública
nacional”, segundo ele provocada principalmente pelo surto de industrialização do país. Freire
identifica estruturas de sentimento presentes em
sua época que se identificam com um ideal de
povo empenhado em assumir novas posições –
de participação, de atuação, contrárias às velhas
posições “quietistas”, típicas de um país colonizado e que ainda deixa transparecer, fortemente, os sinais de sua inexperiência democrática.

Em a questão democrática, marilena chauí
(1941) analisa a democracia a partir de três
disciplinas que se distinguem e complementam-se ao mesmo tempo: a sociologia,
a filosofia e a história. e denuncia a fragilidade e impossibilidade da democracia no
capitalismo, tanto como sistema estritamente político ou como forma de vida social:
Tanto na crítica marxista quanto na de McPherson, a ênfase é dada ao fato de que a democracia,
modelada sobre o mercado e sobre a desigualdade
socioeconômica, é uma farsa bem sucedida, visto
que os mecanismos por ela acionados destinam-se
apenas a conservar a impossibilidade efetiva da democracia. Se, na tradição do pensamento democrático, democracia significa: a) igualdade, b) soberania
popular, c) preenchimento de exigências constitucionais, d) reconhecimento da maioria e dos direitos da
minoria, e) liberdade, torna-se óbvia a fragilidade democrática no capitalismo (CHAUÍ, 2005, p. 148).

As lutas lideradas nos anos 60 por operários em seus sindicatos, trabalhadores rurais,
movimentos sociais de multifacetadas espécies, as minorias indo à luta por um igualitário reconhecimento e várias outras bandeiras
de luta das esquerdas no Brasil (entre 1930
e 1968) foram também levadas pela direita.
Aliás, o Estado, por sua vez, alcançou várias
metas que a esquerda antes supunha indisO conceito de democracia aparece com frequ- pensáveis para a construção de uma efetiva
ência em seus primeiros textos (assim como vedemocracia, logo este conceito encontra-se
remos mais adiante em algumas das obras de
num momento de crise contemporaneamente.
Boal, especialmente em seu último livro, Estética do Oprimido), caracterizado como um “clima
Paulo Freire nos coloca a questão da inexcultural” que emergia na sociedade e para isso
deveria existir uma educação que correspondes- periência democrática que o Brasil se caractese e potencializasse este dado da conjuntura: rizaria e nos apresenta a necessidade de uma
educação que incutiria gradualmente não só
Não nos será possível, por exemplo, projeto de na esfera estrutural, mas inclusive na cultural,
educação democrática, com o qual nos puséssemos um modelo democrático. Ao mesmo tempo em
ou nos pretendermos opor à marcante e sempre pre- que o modelo democrático que Freire defende
sente “inexperiência democrática” brasileira, se nos
em Educação e Atualidade Brasileira enfatiza a
faltassem condições favoráveis em nosso acontecer histórico atual. Toda esta ação educativa, assim, importância da ampliação do espaço político
se porta muito mais num plano idealista. Seria inor- pelas camadas da população oprimidas, Freire
gânica superposta, porque sem sintonia com a reali- estimula a construção do que ele chama, influendade. Por isso mesmo que democracia não é especiado pelo pensamento de Oliveira Viana, de
cificamente uma “ideia” ou uma “teoria”, mas um
“clima cultural”, não será possível um trabalho educa- “sentimento do Estado Nacional”, segundo ele:
tivo democrático verdadeiro a que faltem condições
que constituem esse clima (FREIRE, 2003, p. 60).
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[...] deve ser uma das bases sobre que tem de repousar a democracia verdadeira. Consciência da
coisa pública, do interesse comum. De que surgirá o respeito a essa mesma coisa pública. A esse
mesmo interesse comum (FREIRE, 2003, p. 27).

-se com o desenvolvimentismo nos anos 1950.

Paulo Freire e grande parte da intelectualidade da
época acreditavam que todos esses fatores eram
os elementos necessários para a constituição de
uma política verdadeiramente democrática, amE ainda, numa perspectiva desenvolvimentista: pliando cada vez mais a capacidade de percepção
por parte do “homem brasileiro” dos problemas e
Não há povo, no sentido legítimo, sem mercado in- utilizando o diálogo para seu autogoverno, sendo
terno. Sem estradas. Sem trabalho em condições de a primeira tributária desta experiência e vice-versa.
boa produtividade. Sem desenvolvimento harmonioso das estruturas econômicas. Daí, também, a
promoção do país de ser semicolonial, alienado ainda em várias manifestações de sua vida, em ser nacional, autêntico, estar intimamente ligada ao desenvolvimento econômico (FREIRE, 2003, p. 29).

É importante salientar que Paulo Freire identifica
dois objetivos (metas) principais para a educação
no contexto de sua época (1959), os quais posteriormente na Pedagogia do Oprimido se modificam radicalmente. O agir educativo teria então
duas tarefas inadiáveis: a) criar disposições mentais na sociedade brasileira, críticas e permeáveis,
com que ela possa superar a força de sua “inexperiência democrática; b) o da preparação técnica
da sociedade com que se inseriram aptamente
no desenvolvimento econômico do país, segundo
Freire, a falta de técnicos, cientistas eram um dos
maiores obstáculos a batalha do desenvolvimento, tão almejada. freire tem um discurso muito similar aos governos populistas a que também se
interessavam no desenvolvimentismo progressista, que só a crescente industrialização possibilita,
incutiu-se uma ideologia nacionalista nas massas
urbanas e também rurais. rouanet (1934) aponta que o povo “dos anos 1960 tinha muitas vezes uma semelhança inconfortável com o volk
do romantismo alemão [...]: a nação como individualidade única, representada pelo povo, como
singularidade irredutível” (ROUANET ,1988, p.3).

Para isso se fazia imprescindível um forte trabalho de educação e de organização ideológica,
que só se tornaria eficaz com o estudo da “consciência do homem brasileiro”, nos possíveis estágios que se apresentaria, ligados intimamente ao
processo de industrialização e ao agir educativo.

DA CONSCIÊNCIA INTRANSITIVA A
TRANSITIVO-CRÍTICA
Sob influência de estudos e textos escritos
por um grupo de professores brasileiros do
ISEB, entre eles Vieira Pinto, Guerreiro Ramos
e Roland Corbisier, Paulo Freire categoriza
em estágios de consciência aquilo que representam distintas posições que a população
viria assumindo no percurso de sua própria
história. A primeira postura que ele caracteriza é chamada de consciência intransitiva:
[...] quase centralização dos interesses do homem
em torno de formas mais vegetativas de vida [...] Suas
preocupações se cingem mais ao que há nele de vital,
biologicamente falando. Falta-lhe historicidade, ou, mais
exatamente, teor de vida em plano mais histórico. Sua
consciência é intransitiva, nestas circunstâncias. É a consciência dos homens de zonas pouco ou nada desenvolvidas do país. São uns “demitidos da vida” ou, talvez mais
precisamente, uns inadmitidos à vida, tomada a expressão no seu sentido mais amplo (FREIRE, 2003, p. 32).

Sucede que em outro contexto, como o nosso,
o resgate das ideias de povo e nação não significava criar utopias anticapitalistas, mas proAqui Freire se refere tanto à história de
gressistas. Apercebendo-se disso, as classes inexperiência democrática do país fundada
dominantes trataram de agir preventivamente numa mentalidade feudal, alimentando-se
em 1964, num movimento que soube incorpo- de uma estrutura econômica e social inteirarar as utopias esquerdizantes. A modernidade mente colonial. Quanto às esferas da popucapitalista brasileira – desenvolvida ao longo do lação no Brasil que na década de 1950 em
século XX, com a crescente industrialização e ur- pleno surto de industrialização e urbanizabanização, avanço do complexo industrial-finan- ção, estariam à margem desse “desenvolceiro, expansão das classes médias, extensão vimento”. A segunda posição, ao contrário:
do trabalho assalariado etc. – viria a consolidar1124
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se caracteriza por preocupações acima de interesses meramente vegetativos. Há uma forte dose de espiritualidade, de historicidade, nessas preocupações.
Nestas circunstâncias, o homem alarga o horizonte
de seus interesses. Vê mais longe. Sua consciência é,
então, transitiva. Corresponde às zonas de desenvolvimento econômico mais forte (FREIRE, 2003, p. 32).

Porém, mesmo tratando-se de um estágio
de consciência mais avançado, é ainda num
primeiro momento predominantemente ingênua, diz Paulo. Ele afirma, ainda, que a população brasileira de sua época estaria situada neste estágio, da transitividade ingênua.
[...] se caracteriza pela simplicidade na interpretação
dos problemas. Pela tendência a julgar que o tempo
melhor foi o tempo passado. Pela transferência da responsabilidade e da autoridade, em vez de sua delegação apenas. Pela subestimação do homem comum. Por
uma forte inclinação ao “gregarismo”, característico da
massificação. Pela impermeabilidade à investigação,
a que corresponde um gosto acentuado pelas explicações fabulosas. Pela fragilidade da argumentação.
Por forte teor de emocionalidade. Pela desconfiança de
tudo o que é novo. Pelo gosto não propriamente do
debate, mas da polêmica. Pelas explicações mágicas.
Pela tendência ao conformismo (FREIRE, 2003, p. 34).

homem. Por segurança na argumentação. Pelo gosto do debate. Por maior dose de racionalidade. Pela
apreensão e receptividade a tudo o que é novo. Por
se inclinar sempre a arguições (FREIRE, 2003, p. 34).

Ao mesmo tempo, a consciência transitivamente crítica seria característica dos autênticos regimes democráticos em oposição às
formas de vida impermeáveis, mudas, fases
rigidamente autoritárias. Para Freire, a sociedade brasileira estaria passando por um
período de transição de uma consciência
transitivamente ingênua (de uma Sociedade
Fechada) para outra que se constituiria ainda enquanto projeto, a transitivo-crítica (típica
de uma Sociedade Aberta), porém com condições históricas propícias à sua formação.

Este processo correria paralelo à promoção
dos padrões econômicos da comunidade, na
medida em que se intensifica o processo de
urbanização e o circuito de relações e experiências do homem contemporâneo se modifica.
É interessante hoje observar tais formulações
e perceber com a vantagem do distanciamento
temporal, que soam atuais e de fato consequenSeria esta consciência transitivo-ingênua, mais
permeável e flexível do que a intransitiva, que esta- tes. Principalmente quando Freire afirma que:
ria sendo responsável por esta maior organização
A consciência transitivo-ingênua tanto pode evoluir
popular em reivindicações e manifestações que
antes seriam impensáveis. E que deveriam, segun- para a transitivo-crítica da mentalidade mais legitimado Paulo Freire, serem criticamente aproveitadas mente democrática, quanto pode distorcer para uma
forma rebaixativa, ostensivamente desumanizada, cano sentido da democracia. Os temas de luta já não racterística da massificação. É a consciência “fanaseriam mais estranhos às camadas populares. tizada” de Marcel. Este é um dos perigos da nossa
Somente com um trabalho educativo, apoiado em condições históricas propícias seria possível a superação deste estágio para outro, o da
transitividade crítica. Por criticidade, Freire entendia a apropriação crescente pelo homem de
sua posição no contexto. Implicaria a libertação
do homem de suas limitações e indulgências:

A transitividade crítica, pelo contrário, se caracteriza pela profundidade na interpretação dos problemas.
Pela substituição de explicações mágicas por princípios
causais. Por procurar testar os “achados” e se dispor
sempre a revisões. Por despir-se ao máximo de preconceitos na análise dos problemas. Na sua apreensão, esforçar-se por evitar deformações. Por negar a
transferência da responsabilidade. Pela recusa de posições quietistas. Pela aceitação da massificação como
um fato, esforçando-se, porém, pela humanização do

sociedade em transição (FREIRE, 2003, p. 38- 39).

Essa consciência fanatizada que Freire faz
referência trata-se de um estágio de consciência menos flexível ainda que o da intransitividade, pois este ainda permite com um trabalho
educativo sua superação, aquele também o
permite, porém é muito menos flexível e muito
mais resistente, pois baseado na acomodação,
na adaptação ao contexto, incapaz de alterar
a realidade, pelo contrário, alterar-se-ia a si
mesmo para ajustar-se a esta última. Requer
questionar em que estágio a sociedade brasileira estaria inserida contemporaneamente?
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EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA
LIBERDADE
“Se a conscientização abre caminho à expressão
das insatisfações sociais é porque estas são componentes reais de uma situação de opressão; [...] finalmente, se a conscientização das classes populares significa radicalização política é simplesmente
porque as classes populares são radicais, ainda
mesmo quando não o saibam” (PAULO FREIRE).

Em Educação como Prática da Liberdade Freire
retoma muitos conceitos desenvolvidos em seus
escritos anteriores, porém os revê criticamente
(não radicalmente) com o benefício do distanciamento temporal e até espacial em seus primeiros
anos de exílio. Após o golpe de abril de 1964, o
Plano Nacional de Alfabetização (PNA) e todas
as instituições que utilizavam o “Método Paulo
Freire”, foram extintas, e o próprio Paulo Freire
conduzido ao exílio durante 15 anos (sua volta
foi permitida com a “abertura” do Estado Militar).
O livro contém uma análise feita a posteriori da
breve experiência de alfabetização de adultos no
Brasil. Neste momento Freire já tem ciência das
consequências desta experiência, inclusive, de
como seu método foi utilizado e a que forças serviram, muitas vezes contrárias a suas proposições:
Nunca pensou, contudo, o Autor [Freire falando em
terceira pessoa], ingenuamente, que a defesa e a prática de uma educação assim, que respeitasse no homem
a sua ontológica vocação de ser sujeito, pudesse ser
aceita por aquelas forças, cujo interesse básico estava na alienação do homem e da sociedade brasileira.
Na manutenção desta alienação (FREIRE, 1967, p. 36).

Caberia questionarmos se o movimento de educação popular empreendido por Paulo Freire serviu efetivamente mais à manipulação ou à mobilização popular. É nesse escrito que Freire sistematiza
suas propostas de alfabetização, o chamado Método Paulo Freire, e para entendê-lo é necessário
não desvincular alfabetização de conscientização.
A conscientização significaria para o pedagogo a
superação da esfera espontânea de apreensão
da realidade, até chegar-se a uma esfera crítica
(racional) na qual a realidade se daria como objeto cognoscível e na qual o homem se tornaria
autor responsável da história. Daí a conscientização poder ser entendida também como compromisso histórico que só é possível através da ação
e da reflexão permanentes (FREIRE, 1967, p. 36).

Despertar a consciência crítica ainda não passava pela questão dos conflitos entre as classes
sociais e, muito menos, significava a busca de
uma “consciência de classe” para os oprimidos,
mas se dirigia a todos os brasileiros para que
pudessem entender as problemáticas próprias
do momento histórico, colaborar na organização reflexiva do seu pensamento e assim poderem contribuir no desenvolvimento da Nação:
Tanto o adjetivo “nacional” quanto o adjetivo
“popular” reenviar a maneiras de representar a
sociedade sob o signo da unidade social. Isto
é, Nação e Povo são suportes de imagens unificadoras quer no plano do discurso político e
ideológico quer no das experiências e práticas
sociais [...]. Todavia, visto ser possível falar em
„sentimento nacional‟ ou numa „consciência
nacional‟ como fundadores de uma „identidade nacional‟, assim como é possível fala em
„espírito de um povo‟ impresso nos mores ou
na língua, ou ainda em „soberania popular‟ materializada nas instituições políticas, é preciso
admitir que a exterioridade – o nacional – comporta uma interiorização e que a interioridade
– o popular – comporta uma exteriorização.
A unificação dessas duas determinações [...],
só poderá ser efetuada por um terceiro termo
que apareça como transcendente a ambos: o
Estado nacional (CHAUÍ, 2005, p. 99-100).
Mas é possível entender Educação como
Prática da Liberdade como um texto de transição das ideias de Paulo Freire que oscila
entre a defesa de um conceito de liberdade
mais individualista, personalista, numa perspectiva psicopedagógica, e por outro lado começa a utilizar numa mudança significativa a
ideia de libertação, que implica inevitavelmente na necessidade de luta para sua conquista:
“Quando alguém diz que a educação é afirmação da liberdade e toma as palavras a sério
– isto é, quando as toma por sua significação
real – se obriga, neste momento, a reconhecer o fato da opressão, do mesmo modo que
a luta pela libertação” (FREIRE, 1967, p. 6).
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PEDAGOGIA DO OPRIMIDO
“A opressão que é um controle esmagador,
é necrófila. Nutre-se do amor à morte e não
do amor à vida” (PAULO FREIRE).
Maquiavel afirma ser toda sociedade constituída por duas tendências antagônicas, a dos
Grandes, que desejam comandar e oprimir, e a
do Povo, que deseja não ser comandado, nem
oprimido. Em 1968, Freire já faz referência direta à categoria do oprimido, como ele próprio
destina suas reflexões: “Aos esfarrapados do
mundo, e aos que neles se descobrem e, assim
descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam” (FREIRE, 1985, p. 17).
Anteriormente, Freire discorria sobre uma
antinomia fundamental existente que consistia de um lado na inexperiência democrática brasileira e por outro, numa emersão
do povo na vida pública nacional. Dá a função da educação de promover a superação
da primeira e a potencialização da segunda.
Já em Pedagogia do Oprimido Freire identifica a contradição imanente da sociedade e do
modo de produção capitalista que seria fundada
na relação opressor-oprimido, e sugere sua superação, sendo esta a libertação de ambos. Tarefa esta que só poderia ser empreendida pela
“classe laboriosa”, “e aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se
a si e aos opressores” (FREIRE, 1985, p. 31).
Freire ressalta a exigência de perceber a
superação da opressão objetivamente, assim
como ela é, concreta. Diferentemente de seus
escritos anteriores, Freire assinala a desumanização como um elemento constituinte de uma
realidade histórica fundada na sociedade dividida em classes e alienada pelo seu trabalho,
pela ideologia dominante, pelos meios de comunicação de massa, pela Indústria Cultural:

A Pedagogia do Oprimido seria um projeto que deveria ser forjado com e não para o
oprimido. E que teria como objeto de estudo
a opressão e suas causas políticas, sociais,
econômicas e culturais. Disso resultaria o
engajamento necessário na luta pela libertação (nota-se, não liberdade). Porém uma das
maiores dificuldades que Freire aponta neste
processo, e que considero um dos conceitos
mais universais de sua obra, é o problema de
como poderão os oprimidos que “hospedam”
o opressor em si, participarem da sua libertação. Como possível resposta a essa questão,
Freire afirma que, somente no momento em
que os oprimidos se descobrirem “hospedeiros” do opressor poderão contribuir nessa luta.
Freire relata que nesse processo pedagógico, quase sempre, num primeiro momento os oprimidos em lugar de buscar a libertação, tendem a serem opressores também.
A superação não lhes é clara “naturalmente”,
adotam comumente uma visão individualista:
A sua aderência ao opressor não lhes possibilita a consciência de si como pessoa, nem a consciência de classe oprimida. Desta forma, por exemplo, querem a reforma agrária, não para libertar-se,
mas para passar a ter terra e, com esta, tornarem-se
proprietários ou, mais precisamente, patrões de novos empregados. Raros são os camponeses que,
ao serem “promovidos” a capatazes, não se tornem
mais duros opressores de seus antigos companheiros do que o patrão mesmo (FREIRE, 1985, p. 34).

Há neste processo, uma irresistível atração
pelo opressor. Pelos seus padrões de vida, seu
linguajar, seus hábitos. Há um esforço a todo
custo de parecer com o opressor, afirma. Há
uma descrença na capacidade de efetivar esta
luta, auto intitulando-se como ignorantes consA desumanização, que não se verifica, apenas, nos
que têm sua humanidade roubada, mas também, ain- tantemente, é o famoso discurso competente
da que de forma diferente, nos que a roubam, é dis- versus o discurso ignorante. Freire salienta:
torção da vocação do SER MAIS. É distorção possível na história, mas não vocação histórica (...). Esta
somente é possível [a luta pela humanização] porque
a desumanização, mesmo que um fato concreto na
história, não é porém, destino dado, mas resultado de
uma “ordem” injusta que gera a violência dos opressores e esta, o SER MENOS (FREIRE, 1985, p. 30).

[...] É preciso que comecem a ver exemplos
da vulnerabilidade do opressor para que, em si,
vá operando-se convicção oposta à anterior. Enquanto isto não se verifica, continuarão abatidos,
medrosos, esmagados (FREIRE, 1985, p. 55).
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Sem falar no “medo da liberdade”, na resistência a tal superação, seja pelas consequências, riscos advindos da repressão que sofrem,
ou então pela própria acomodação. Freire caracteriza duas fases distintas da pedagogia do
oprimido. A primeira, em que os oprimidos desvelam a estrutura opressora e comprometem-se
na práxis com sua transformação. E a segunda, quando transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixaria de ser do oprimido
e passaria a ser dos homens em permanente processo de libertação (FREIRE, 1985).

a sua situação como problema a ser refletido
e superado que a percepção ingênua ou mágica da realidade da qual resultava a postura fatalista cede seu lugar a uma percepção
que é capaz de perceber-se como sujeito deste processo. “Nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos todos passassem
a dizer: ‘Por quê?’” (FREIRE, 1985, p. 87).
Freire atribui ao diálogo importância fundamental e imprescindível desta educação, que
antes de tudo tem “fé no homem”. O diálogo
só existe num pensar crítico de ambos os lados, sem ele não há comunicação e sem
esta educação, afirma. O conceito de educação bancária, a relação educador-educando
não se dirige apenas a estes, mas também
a relação entre o que ele chama de “revolucionário autêntico” e as massas exploradas:

A manutenção desta segunda fase não
poderia ser realizada através dos procedimentos de violência e opressão empreendidos anteriormente. Não deveria ser apenas
a inversão de papéis. Infelizmente Freire não
chegou a sistematizar a segunda fase desse processo, talvez por ainda ser uma realidade distante e solicitar muito trabalho eduNão seriam poucos os exemplos, que poderiam ser
cativo para chegar-se a ela, atêm-se então citados, de planos, de natureza política ou simplesmenà Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1985). te docente, que falharam porque os seus realizadores

levaram em conta, num mínimo instante, os homens em
situação a quem se dirigia seu programa, a não ser
como puras incidências de sua ação. Para o educador
humanista ou o revolucionário autêntico a incidência da
ação é a realidade a ser transformada por eles com
os outros homens e não estes (FREIRE, 1985, p. 99).

analisando a educação escolar e a relação
que se estabelece neste espaço entre educador-educando, constata o caráter dissertador,
narrativo, centrado na palavra onde a educação se torna o ato de “depositar” conteúdos,
em que os educandos seriam os depositários
Freire acredita que mesmo o Brasil não tendo
e o educador o depositante. a esta educauma
experiência revolucionária, nada impede
ção freire denomina de concepção bancária:
a impossibilidade de reflexão sobre o tema.
Na Visão “Bancária” Da Educação, O “Saber” É Uma Numa ação cultural dialógica, Freire defende
Doação Dos Que Se Julgam Sábios Aos Que Julgam que as lideranças revolucionárias não podem
Nada Saber. Doação Que Se Funda Numa Das Mani- pensar sem as massas, nem para elas, mas
festações Instrumentais Da Opressão – A Absolutiza- com elas, pois, quem tradicionalmente penção Da Ignorância, Que Se Constitui O Que Chama- sa em torno delas são as elites dominadoras.
mos De Alienação Da Ignorância, Segundo A Qual Esta O que devem fazer as lideranças revolucioSe Encontra Sempre No Outro (FREIRE, 1985, p. 67). nárias é problematizar aos oprimidos, todos
os mitos de que se servem os opressores.
Uma educação que se pretenda problemaDentro da teoria não dialógica própria da retizadora, como Freire a chama, deve superar
alidade
opressora, Freire identifica suas bases,
a contradição educador-educandos, de forma
que se façam ambos, simultaneamente, educa- sem as quais a estrutura opressiva não se mandores e educandos. Esta educação que cumpre teria. Seriam: a necessidade de conquista pera função da manutenção da dominação de uns manente pelos opressores; dividir, para manter
sobre outros, a qual Freire denúncia, não pode a opressão; a manipulação; invasão cultural.
ser apropriada dentro de uma concepção liberEm contraponto a teoria da ação cultural que
tária de educação. Seria ingênuo supor também
que as elites dominantes abriram mão dela. propõe consistiria na colaboração, união para
a libertação e na organização das camadas
Mas é a partir desta educação problematiza- populares.
dora que parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens, que propõe
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando Paulo Freire se opôs a condição “bancária” que a Educação era tratada, e não ocasionalmente, mas porque era e é um instrumento de manutenção da divisão da sociedade entre
opressores e oprimidos, propôs um modelo de educação que libertaria tanto oprimidos como
opressores. Isto significaria a superação não somente, de forma superficial e bastante redutora,
da desigualdade social, ou, ainda, do modo como o próprio Freire chegou a concluir sobre a
necessidade de superação do modo de produção capitalista, através da educação.
Mas a Pedagogia do Oprimido ressalta a necessidade de superação do modo de pensar
e agir em sociedade, do modo de se entender a cultura, próprios de uma sociedade dividida
em classes. Muitos dos conceitos advindos da Pedagogia do Oprimido foram apropriados ao
discurso do Estado em suas propostas pedagógicas de educação, teoricamente e ideologicamente, presentes no currículo escolar e difundidos como parâmetros necessários a uma escola
democrática.
Não nos aprofundamos aqui em discutir o caráter neoliberal dessa apropriação, o que nos
vale questionar é quais as contradições que permeiam esta prática e as consequências que
uma proposta político-pedagógica como a de Paulo Freire sofre, diria até que num processo de
neutralização de suas ideias. Pois afinal, seria uma antinomia considerar que o Estado fomenta
uma Pedagogia do Oprimido, propriamente dita.
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SEPARAÇÃO PAIS E FILHOS NO
PRIMEIRO ANO DE VIDA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral apresentar em uma discussão sobre as idéias de
Bowlby (1989) em relação ao stress que os bebês e crianças pequenas sentem e apresentam
na separação de junto aos pais ou primeiro cuidador. Para isso, esta pesquisa tem base em
trabalhos de autores como (Bowlby 1986), (BALABAN 1988) e (Compas, B. 1987). Tendo
como base a pesquisa bibliográfica, onde foram coletados artigos e trabalhos que abordam
esta questão como os principais conceitos explorados pelo apego, comportamento do apego,
padrões de apego e suas manifestações, incluindo a infância, adolescência e a vida adulta. Os
tipos de apego e o conceito da separação no primeiro ano de vida das crianças com os pais
ou primeiro cuidador em relação ao apego. Os resultados mostram a importância que deve
ser trabalhado por aqueles que participam nesse processo, para assim a relação na vida adulta
dessa criança seja de bons reflexos à infância.

Palavras-chave: Apego; Separação; Família.
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INTRODUÇÃO

S

egundo Bowlby de modo geral o apego é motivado por segurança e conforto, esse
trabalho apresenta pontos da teoria do apego, a ligação com uma pessoa em especial.
Ao identificar um risco procura sua figura de apego, gerando um ambiente ameaçador
em uma ambiente tranquilo.
Os tipos de apego são abordados, três modelos são dissertados apoiando na comunicação
para a compreensão dos sentimentos quanto à separação dos familiares. O enfrentamento da
separação no primeiro ano de vida e a consequências na vida adulta. Discutindo a maneira conforme os autores citam e como abordam a separação no primeiro ano de vida.
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relação positiva mãe-criança, explica Zamberlan (2002), vem sendo associada à segurança
Atualmente, cada vez mais cedo as crianças do apego no primeiro ano de vida e na menor
deixam seu lar em razão da vida dinâmica que freqüência de problemas sócio-emocionais e
sua família se encontra. A decisão de colocar cognitivos nos primeiros anos escolares.
seu filho na escola deve resultar de muita reApego, de acordo com Ortiz, Fuentes e Lópes
flexão, segurança e conscientização da família
sobre as etapas em que este processo se reali- (2004) é o vínculo emocional mais importante,
za. Se os pais não têm segurança ou confiança principalmente na primeira infância. Complena instituição, ou sentem-se inseguros quanto menta Rossetti-Ferreira (2008) que o apego
ao momento certo de ingresso da criança, é pode ser caracterizado como um conjunto de
melhor esperar um pouco mais ou escolher um comportamentos, por meio dos quais o indivíduo inicia ou mantém uma relação estável com
outro local.
um ou mais de seu grupo social, surgindo duA Constituição Brasileira de 1988 reconhe- rante o primeiro ano de vida da criança, em
ceu a creche como uma instituição educativa, especial a partir dos seis meses de idade.
sendo um direito da criança, uma opção da
Newcombe (1999) também entende que as
família e um dever do Estado. A partir da LDB
(20/12/1996) a creche passou a ser incluída crianças, após seu primeiro aniversário, conscomo parte da educação infantil responsável troem um modelo interno da interação do eu,
pelas crianças até os três anos de idade hoje ou self, e sua figura de apego. Pela sua imporcentro de educação infantil e as pré-escolas tância, o apego é assunto constante de pesquipara crianças de quatro a seis anos, hoje não sas tendo em vista que a comunicação entre o
são considerados como pré -escola e sim con- bebê e seus pais, principalmente sua mãe, é
tinuação da educação infantil. A separação determinante ao desenvolvimento emocional e
é necessária, apesar de ser dolorosa para a social das crianças e, posteriormente, da vida
mãe e para o filho, pois implica na separação adulta.
diária de ambos, onde existe a questão do apeSegundo Bowlby (1989) o apego é inato do
go.
ser humano, aproximando as pessoas criando
O apego pode ser caracterizado como um vínculos que são úteis tanto para nós quanto
conjunto de comportamentos, por meio dos para os demais. Sendo o bebê e a criança pequais o indivíduo inicia ou mantém uma rela- quena quem principalmente procuro esse vínção afetiva estável com um ou mais indivídu- culo para sobreviver. Desse modo entendo que
os de seu grupo social (ROSSETTI-FERREIRA, os relacionamentos interpessoais se sustenta
1986). Sua característica essencial reside na de acordo com a necessidade que sentimos,
busca de proximidade da pessoa que é objeto os bebês por ter necessidade para o auxílio
de apego. Seu aparecimento ocorre durante o do cuidado, dependendo da mãe ou cuidador
primeiro ano de vida da criança, em especial a principal para se alimentar e assim se apega
a ela.
partir dos seis meses.

O APEGO

A função do apego no desenvolvimento da
personalidade tem sido tema de constantes estudos e vem se aperfeiçoando com métodos
de observação mais aprimorados, na tentativa
de evidenciar que o papel da simples comunicação entre pais e filhos constitui-se em um
determinante do desenvolvimento emocional. A
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CARACTERÍSTICAS DO APEGO
São considerados sete tipos de apego de
acordo com (DALBEM E DELL’AGLIO, 2005);
Especificidade onde o comportamento do
apego é considerado rígido na forma de lidar
com o mundo para algumas pessoas; Duração
onde o apego acontece, durante toda a vida,
em intensidades e formas variadas, necessitando sempre de cuidados, com o comportamento de chorar, ou sinalizando interesse na interação como um sorriso; Envolvimento Emocional.

OS TIPOS DE APEGO
Os autores mostram que há diferentes formas de apego, estabelecidos desde o início
da relação entre a mãe e o bebê. Em torno dos
dezoito meses podem ser definidas diferentes
reações de bebês frente à aproximação e ao
distanciamento da mãe, não sendo possível
definir os motivos que levam a diferentes tipos
de apego.

Bowlby (1989) relaciona três modelos básicos de apego: o primeiro refere-se ao apego
Da maneira que a criança desenvolve o seguro – a criança dispõe da confiança dos
seu cognitivo formaliza o modo que a criança pais. Esta segurança oferece a ela coragem e
apresenta sua figura de apego de si como do audácia na exploração do ambiente.
ambiente que vive. Segundo Bowlby (1989) a
Caracteriza-se o referido modelo pela presenvida se inicia uterina e se desenvolve durante
ça constante dos pais, em especial das mães
os primeiros oito meses de idade que é quanque, sensíveis às necessidades do filho, estão
do o bebê se locomove sozinho, buscando o
sempre disponíveis em atendê-lo quando busseu conforto. A proximidade com outro indivíca proteção e conforto. Essas crianças tendem
duo permite que a criança adquira e desenvola se tornar adultas mais estáveis e seguras de
va melhora sua capacidade de se adaptar no
que suas necessidades serão satisfeitas e gemeio que convive, observando e garantindo a
ralmente confiam em novos adultos também,
evolução como ser protagonista.
ou seja, tendem a confiar em pessoas que ainConforme a fala de (DALBEM; DELL’ AGLIO,
2005) existe a possibilidade das crianças se
apegarem a pessoas que não prover suas necessidades fisiológicas, assim algumas crianças não associam o apego apenas ao prazer.
Organizar o comportamento do apego com o
desenvolvimento da criança, iniciando pelo primeiro contato com o indivíduo pais ou cuidador e suas experiências, criando expectativas
sobre si mesmo e do outro.

da não conhecem e nem são seus modelos
parentais (BOWLBY, 1989).
As pessoas com o seguro demonstram uma
maior tolerância à separação das figuras por
quem sentem apego. O segundo modelo caracteriza-se pelo apego resistente ou ansioso
– a criança não possui a certeza de receber
ajuda de seus pais, e por essa razão seu comportamento poderá ser ansioso com relação à
separação e inseguro em explorar o mundo. Os
pais demonstram disponibilidade em algumas
ocasiões, e em outras não. Ao se aproximar
de seus cuidadores demonstra pouca necessidade de atenção, se mantendo distante e não
os procurando para obter conforto (BOWLBY,
1989).

Função Biológica O comportamento de apego possui como principal função a biológica,
pois é esta que torna indispensável que o indivíduo procure proteção e segurança. Ou seja,
quando bebês e crianças, o comportamento de
apego é instintivo (mas não é herdado de pai
Neste padrão de apego a pessoa tende a se
para filho) e desenvolvido pela grande importância de encontrar alguém que lhe proporcio- tornar um adulto que apresenta maior facilidane sensação de segurança e que supra suas de em lidar com as separações, mantendo um
necessidades (DALBEM E DELL’AGLIO, 2005). equilíbrio emocional mais estável, apesar do
sofrimento que sentem.
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O terceiro modelo diz respeito ao apego com
evitação – não há qualquer confiança da criança em ser atendida quando necessita de cuidado ou proteção. A pessoa procura viver sua
vida sem a presença do amor ou auxílio de
outros. A pessoa procura viver sua vida sem a
presença do amor ou auxílio de outros.

bivalente. O estilo de apego pode persistir até
muito tempo na idade adulta e ajudam a moldar futuros relacionamentos sociais e, especialmente, os românticos.
Zavaschi, Brunstein e Costa (2001) apresentam um quarto tipo de apego onde pode ser
identificado entre crianças que parecem confusas e com medo diante do afastamento e da
aproximação de suas mães. Esse padrão pode
ser chamado desorganizado e parece frequente entre crianças maltratadas, filhos de mães
deprimidas e crianças cujas mães sofreram
perdas precoces de suas próprias figuras de
apego.

A privação materna refere-se às situações
em que a criança não conta com a proteção e
afeto materno. Assim, é possível que a criança,
embora convivendo com seus pais, não receba
deles, e em especial da mãe, os cuidados e
afetos de que necessita Este padrão de apego
pode ser resultado de experiências negativas
relacionadas às situações de separação ou de
um trauma. Tendem a se tornar adultos que
Mães que tiveram apego inseguro com suas
apresentam dificuldades nos rompimentos de próprias mães tendem a repetir esse padrão
laços afetivos (BOWLBY, 1989).
com seus filhos. O prejuízo emocional dessas
crianças, geralmente, é bastante evidente, senGeralmente tem forte dependência afetiva, do comum entre elas o desequilíbrio entre as
porém podem demonstrar essa necessidade diversas áreas do desenvolvimento:
de estar com o outro de forma agressiva e am-

Quadro 1. próprio autor com base em (BOWLBY, 1989).
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SEPARAÇÃO PAIS E FILHOS NO
PRIMEIRO ANO DE VIDA

Bowlby definiu, algumas formas de comportamento que são indicativas de medo despertado pela separação ou por situações, pessoas
e lugares estranhos. Exemplos destes comportamentos são os olhares de cautela, inibição
da ação, expressão facial assustada, tremor ou
choro, busca de abrigo, esconder-se e agarrar-se a alguém.

A teoria do apego segundo BOWLBY, J.
(1993), sugere que a forma de relação segura
com o agente adulto é importante para a criança desenvolver sistemas comportamentais flexíveis, de modo a adaptar-se facilmente a novas situações, incluindo demandas de contato
Esta forma de comportamento é uma indicom locais e outros adultos estranhos.
cativa de medo, é seguido por três tipos de
resultados previsíveis: imobilização, distância
O estresse da separação da mãe pode ser crescente de um tipo de objeto ameaçador) e
diminuída quando a criança desenvolve uma proximidade crescente de outro tipo de objeto
condição de apego seguro. A teoria do apego (capaz de fornecer proteção). Existem diferende Bowlby (1969/1990) argumenta a tendência ças nas reações da criança à separação mapara se estabelecer fortes relações de apego terna prolongada. Enquanto algumas crianças
com determinada pessoa, é uma necessidade parecem desenvolver-se normalmente após
tão importante quanto a alimentação. A rela- uma experiência de separação e perda, outras
apresentam dificuldades para superar estas sição de apego que a criança estabelece com a
tuações.
mãe ou cuidador principal depende da responsabilidade e sensibilidade desta pessoa com a
Segundo Bowlby (1973/1993), isto pode
criança e não da satisfação das necessidades ser explicado por fatores constitucionais, pelas
primárias da criança pelo adulto.
condições nas quais a criança recebe cuidados quando afastada de sua mãe e pela quaAssim considerando o apego como uma fun- lidade da relação que mantém com os pais
ção de sobrevivência, já que promove e man- antes e depois da separação. Além disso, os
tém uma proximidade segura com o cuidador efeitos da separação da criança de sua mãe
principal.O ser humano está geneticamente vão depender da idade da criança, duração da
programado a responder com medo a deter- separação e grau da privação.
minadas situações potencialmente perigosas,
A criança mostra maior perturbação, ao secom o intuito de proteção. O comportamento
parar-se
da mãe, quando ela fica num ambiende apego, envolvendo busca de proximidade
pode ser ativado pelo medo, fadiga ou doença. te estranho ou quando é cuidada por uma pessoa desconhecida, do que quando é deixada
com uma pessoa familiar e/ou em um ambienAs reações da criança à separação materna
te conhecido. A proximidade da mãe ou da fitêm sido distinguidas entre o protesto de se- gura de apego diminui o medo a estranho sou
paração e a angústia de separação (BOWLBY, a estímulos novos e facilita a exploração de um
1973/1993). O protesto de separação refere- ambiente desconhecido. A ansiedade de sepa-se à resposta de protesto da criança à situa- ração passou a ser vista como uma disposição
ção durante a qual a mãe a deixa e a angústia humana básica com o objetivo de sobrevivênde separação referem-se à resposta da crian- cia (Bowlby, 1973/1993).
ça por ter sido deixada por sua mãe. Sendo
Em geral, a angústia durante a ausência maassim, a ansiedade de separação passou a
ser vista como uma disposição humana bási- terna tem um pico em torno dos dezoito meses
ca com o objetivo de sobrevivência (BOWLBY, e começa a decrescer até que aos três anos
de idade a angústia de separação é menos ob1973/1993).
servada (WEINRAUB & LEWIS, 1977).

1137

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

Demonstração de angústia pode incluir expressões emocionais negativas como (chorar
Cada criança pequena e bebê demonstra e choramingar, expressões faciais, tristeza e
uma reação específica em relação às situações medo), inibição comportamental, problemas
vividas. Situações estressantes que encontram no sono, na alimentação e adoecimento.
durante a separação com sua mãe ou cuidador
Em estudo realizado Karraker (1994) diz
principal, utilizando de estratégias para enfrenque mães de bebês de três a 18 meses foram
tar esta situação.
questionadas sobre as reações de seus bebês
Desde o nascimento se confrontam com vá- a uma larga variedade de eventos cotidianos
rias situações potencialmente ameaçadoras e estressantes e com base nos resultados eladesafiadoras que requerem ação e adaptação borou uma lista de eventos estressantes, eventos físicos (fome, fraldas molhadas e sujas, ser
(COMPAS, 1987).
trocado/despido, cair ou bater-se, barulho);
Todos os bebês precisam adquirir formas eventos interpessoais (terminar uma interação
de enfrentar o sofrimento e a angústia produ- prazerosa, ser deixado sozinho, ser colocado
zidos pela exposição a estas situações (CA para dormir, ser deixado com uma babá, retor& SKARPNESS, 1988; COMPAS, 1987; KAR- no dos pais depois de uma curta separação,
RAKER, LAKE & PARRY, RSON,1994). Os be- exposição a pessoas não familiares); mudanbês e crianças pequenas que freqüentam a ças no ambiente (dormir num novo lugar ou
educação infantil enfrentam as primeiras sepa- horário, mudança de alimentação, nova rotina
rações e despedida diárias o que muitas vezes de banho), (KARRAKER, 1994).
nos primeiros dias é necessário utilizar estraCom base nesses eventos estressantes foi
tégias de enfrentamento para se adaptarem a
proposto duas categorias para classificar estraeste novo contexto.
tégias. As estratégias psicológicas podem esPara o enfrentamento dos episódios estres- tar focadas na emoção tranqüilizando o bebê
santes ou reduzir os esforços cognitivos e ou criança pequena ou no problema tentando
comportamentais (CARSON & SHARPNESS, resolver a situação que causa estresse. A táti1988), orienta manejar demandas específicas, ca de enfrentamento na infância é afetada por
internas ou externas e assim avaliar como me- fatores individuais, ambientais e o grau com
que as estratégias vão ser efetivas pode delhor otimizar os recursos pessoais.
pender da boa adequação entre as demandas
Considerando que não se pode perguntar a da criança e do contexto (COMPAS, 1987).
A idade e o cognitivo do bebê e da criança
um bebê sobre sua apreciação de um evento,
nem sempre fica claro se um evento é estres- pequena tem características individuais, assim
sante. É importante supor que quando o bebê suas táticas de enfrentamento são diferentes
ou a criança pequena está demonstrando sinais Karraker (1994), assim identificamos que bede angústia deve estar vivenciando estresse. bês mais usam uma variedade maior de rePorém algumas situações podem ser estres- cursos o que reflete na maturidade cognitiva e
santes sem produzir uma emoção claramente motora.
negativa, ou o bebê e a criança pequena pode
Destacando a situação da despedida da
enfrentar rapidamente sem que o sofrimento
seja manifestado (CARSON & SHARPNESS, mãe/pai ou cuidador mais próximo a um ambiente novo, como o relacionamento com a
1988).
educadora e outras crianças, as novas rotinas,
a necessidade de compartilhar brinquedos, as
refeições e o sono, contrasta com uma sepa-

ENFRENTANDO A SEPARAÇÃO
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ração breve como um atendimento médico,
algumas vezes, reencontros difíceis ocorrem
mesmo depois da criança ter tido uma longa
experiência sem problemas, podendo o stresser reaparecer algumas vezes durante o reencontro e depois desaparecer novamente (KARRAKER, 1994).

ESTRATÉGIA BASEADA NA DE
ESQUIVA DO APEGO:

REFLEXO NA VIDA ADULTA
teoria do apego se estende a vida adulta
é estendia nos relacionamentos, segundo estudo do (BOWLBY, 1993) a teoria do apego
se aplica aos relacionamentos românticos na
vida adulta, notando que as interações na vida
adulta com parceiros de forma romântica se
assemelha com as interações entre criança e
adulto vivenciadas na infância, não que sejam
idênticos, mas que seus princípios se fundamentam na teoria do apego.
Conforme Bowlby é possível perceber pa- Fonte: próprio autor com base em (BOWLBY,
drões de vínculos que são criados com outros 1989).
adultos e esses padrões seguem conforme os
três tipos de apegos citados por (BOWLBY,
ESTRATÉGIA DE HIPERATIVAÇÃO OU
1993), já relacionado neste artigo.

APEGO DE ANSIEDADE:

ESTRATÉGIA BASEADA NA
SEGURANÇA:

Fonte: próprio autor com base em (BOWLBY,
1989).

Fonte: próprio autor com base em (BOWLBY,
1989).
1139

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foram apresentados alguns conceitos básicos da teoria do apego, alguns pontos que auxiliam na compreensão de como reagem em relação às angústias, medo e confiança
da criança na separação com os pais e cuidadores no primeiro ano de vida.
Tendo em vista o quão as relações na primeira infância atingem o tipo de apego de cada indivíduo durante sua vida adulta e que acarreta em transformações nos vínculos tanto na infância,
na adolescência e na vida adulta, podemos considerar os benefícios em se dedicar na compreensão dessa área no desenvolvimento do ser humano.
O desenvolvimento do bebê ou do indivíduo sofre influência da forma que é realizado o vínculo
com os pais ou primeiro cuidador, a partir disso dará o início ao apego e assim desenvolve sua
personalidade.
Logo percebemos que os primeiros momentos de vida da criança e a relação que tem com os
pais ou o primeiro cuidador é de total importância para o seu futuro como vida adulta.
Portanto vemos a grande importância e a influência que exerce em sua vida. De acordo com
o que á foi estudado se estabelece o vínculo desde bebê e isso definirá o modo como pessoa
vivenciará sua vida e como se adaptar ao mundo.
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A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
RESUMO: A inclusão escolar tem se mostrado como um grande desafio para a escola contemporânea, o recebimento de alunos com deficiência na escola regular obriga a escola a transformar suas metodologias de ensino. Com isso, o foco do processo educativo escolar passa a ser
o aluno, na qual o educador precisa considerar as limitações e características do educando na
elaboração de estratégias dentro do processo de ensino aprendizagem. Nesse sentido, a inclusão escolar sugere a busca de novas metodologias de ensino para que seja possível incluir
o aluno com deficiência na escola regular. Diante dessa nova necessidade de pesquisa de metodologias e estratégias inclusivas esse trabalho de pesquisa se justifica devido a atualidade
e relevância do tema. A inquietação que motivou a realização desse trabalho de pesquisa é
se as aulas de artes podem contribuir com a inclusão escolar e de qual a maneira o educador
pode usar a música em sala de aula para promover a socialização dos alunos. Esse trabalho
tem o objetivo de investigar os caminhos da inclusão escolar no Brasil, refletindo sobre os desafios que o educador encontra em sala de aula na inclusão escolar, discutindo possibilidades
na utilização das aulas de artes para realizar a inclusão escolar. Para atingir os objetivos essa
pesquisa conta com uma revisão bibliográfica com autores que já se debruçaram sobre esse
tema anteriormente. Contatou-se com essa pesquisa que as aulas de artes devem ser usadas
para promover a inclusão escolar, pois possibilita trabalhar com a sensibilidade dos educandos e a socialização.

Palavras-chave: Artes; Educando; Inclusão; Professor.
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INTRODUÇÃO

A

s pessoas com necessidades especiais foram excluídas da sociedade ao longo do
desenvolvimento da humanidade, não tinham os mesmos direitos das demais pessoas.
Em algumas civilizações inclusive havia o extermínio de pessoas que apresentavam alguma deformidade física ou mental, já em outras essas pessoas eram vistas como mensageiros
dos deuses, e usadas em cultos de adoração espiritual.
A inclusão escolar tem se mostrado como um desafio para a educação brasileira, pois com
a criação das leis da inclusão a escola regular passou a receber alunos da educação especial.
Porém as escolas não tinham estrutura física e pedagógica para atender essa nova demanda
educacional, a falta de professores habilitados é um grande problema dentro da inclusão, e muitas vezes acaba se transformando em exclusão escolar.
Dentro desse contexto, existe uma falta de metodologias de ensino mais específicas para atender os alunos que estejam sendo incluídos, pois os professores estavam acostumados a usarem
métodos de ensino prontos, que atendiam todos os alunos. Nesse sentido, a uma necessidade
de buscar novos métodos de ensino para atender essa nova demanda educacional, e a pergunta
é se a arte na escola pode contribuir para promover a inclusão escolar?
A necessidade de busca de novos conhecimentos em relação a metodologias de ensino,
nesse sentido esse trabalho de pesquisa se justifica devido a atualidade e relevância do tema
inclusão escolar. Para que seja possível ampliar os conhecimentos em relação aos desafios e a
possibilidades de novas metodologias para atender essa nova demanda educacional que tem
gerado inúmeros debates entre os envolvidos no sistema educacional brasileiro.
O presente trabalho se limita a estudar a importância da arte no processo de inclusão escolar,
com o objetivo de pesquisar e refletir sobre a trajetória das pessoas com necessidades especiais, para que seja possível compreender o preconceito que ainda existe na atualidade. Além
disso, o trabalho de pesquisa tem o objetivo de apresentar a importância da arte dentro do
processo de inclusão e socialização dos alunos com necessidades especiais na escola regular.
Para atingir os objetivos esse trabalho conta com uma pesquisa em livros, artigos, textos em
bibliotecas físicas e online, através de autores que já se debruçaram sobre esse assunto no
passado. Após essa busca foi realizada uma seleção, restando apenas os materiais que mais se
aproximam do tema, o que caracteriza essa como uma obra de revisão bibliográfica.
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ARTE E INCLUSÃO ESCOLAR
A inclusão escolar tem motivado debates dentro
da educação brasileira nos últimos anos, inicialmente esse processo esteve ligado a inclusão de
pessoas com deficiência na escola regular. No entanto, na última década esse debate se ampliou
para a inclusão de alunos de diferentes classes sociais, cor da pele, preferência sexual, entre outras
características únicas de cada indivíduo.
Conceituar e definir a inclusão escolar não é
uma tarefa fácil, devido a sua complexidade dentro do ambiente educacional, e a uma mudança
de paradigmas educacionais. Segundo Mantoan
(2013) inclusão escolar é o processo de acolhida
de todos os alunos, independente das suas características particulares, proporcionando o máximo
desenvolvimento de habilidades físicas e cognitivas, preparando o educando para uma vida melhor.

Então em um primeiro momento podemos
perceber que o entrave para a educação inclusiva ainda é a aceitação dos alunos com
necessidade especiais pelos demais alunos da
escola. O preconceito e discriminação são fatores a serem superados dentro da escola, para
que a educação inclusiva aconteça de maneira
natural, e futuramente todos possam conviver e
desenvolver a aprendizagem.
Segundo Tessaro (2011, p 27) “não basta
apenas os papéis e os documentos registrarem as leis, ou então boa-vontade. É preciso
a concretização, qual só acontece pela ação,
pela mudança de comportamento em relação
aos problemas aqui referidos. ” Portanto a
educação inclusiva precisa uma consolidação
efetiva, para que ultrapasse os discursos de
uma educação ideal, e assume uma realidade
onde todos se respeitem e tenham oportunidades de aprendizagem dentro das suas possibilidades cognitivas. Bergamo (2012 p. 26)
assevera que:

Segundo Fernandes (2013) com o início do processo de inclusão social e escolar, leis foram criadas e os cursos de graduação e pós-graduação
passaram a integrar em suas grades curriculares
disciplinas voltadas para a formação do professor.
A escola tem sido desafiada a promover a promover
Mas como sabemos esse não é um processo fáprocessos
de ensino e de aprendizagem que atendam
cil, não basta criar leis e incluir os alunos com nea todos os alunos, indiscriminadamente. E o professor,
cessidades especiais nas escolas.
diante desse desafio, tem se deparado com a necessidade de redimensionar sua prática pedagógica, com
vistas a atender às diferentes necessidades educativas
de seu alunado em sala de aula (BERGAMO, 2012 p.
26).

Para Silva (2012) a inclusão escolar tem gerado
amplos debates entre todas as pessoas envolvidas com a educação escolar no Brasil, as últimas
décadas foram marcadas pelo evidente avanço
nessa área. Porém sabemos que ainda há um lonSegundo Silva (2012) a exigência em cima
go caminho pela frente, é preciso continuar estudando e aprendendo para que a inclusão escolar do professor é muito grande, pois na educação
se torne um processo consolidado neste país:
especial temos uma abrangência de necessidades, à medida que se trabalha com alunos
apresentando diferentes deficiências. Então
não temos fórmulas prontas, frente a cada aluno o professor precisa ser reflexivo, para que
O preconceito, a ignorância e a discriminação
possa desenvolver metodologias que tragam
ainda são muito fortes em relação aos indivíduos
melhores resultados e desenvolvimentos dos
excepcionais. É evidente a dificuldade das pessoas consideradas “normais”, ou melhor, daquealunos especiais, integrando essas práticas
las que não possuem deficiências, em aceitar,
com os demais alunos da sala de aula.
conviver e interagir com pessoas portadoras de
alguma deficiência. Todos conhecem apenas os
limites, mas muito pouco sabem sobre as possibilidades e as potencialidades de um indivíduo
excepcional (TESSARO 2011 p. 26).
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QUESTÕES HISTÓRICAS DA
INCLUSÃO
A inclusão escolar e social é um evento relativamente recente na sociedade contemporânea,
durante muitos séculos as pessoas que tinham
alguma deficiência corporal ou mental foram
segregadas da vida em social. Atualmente, se
busca minimizar esse preconceito que existe
em relação as pessoas com necessidades especiais, porém para que seja possível compreender a origem desse preconceito a uma necessidade de refletir sobre a trajetória histórica
das pessoas com necessidades especiais na
sociedade.

Silva (2012) lembra que em Esparta as crianças que nasciam passavam por uma inspeção
realizada por órgãos do governo, com o objetivo de identificar as crianças que eram saudáveis e fortes. Segundo mesmo autor aquelas
crianças que não eram fortes e sadias eram
vítimas de abandono, fato que levava essas
crianças a morte precoce.
Assim como em Esparta outras sociedades
também sacrificavam as pessoas que nasciam
com deficiência, como é o caso de tribos indígenas, com a alegação que o indivíduo deficiente não teria condições de sobreviver pois
necessitava caçar e pescar para adquirir alimentos. Além disso, em outras civilizações as
pessoas com necessidades especiais eram
vistas como objetos dos deuses, e usadas em
rituais sagrados. No entanto, com as mudanças ocorridas na sociedade devido a guerras e
domínios de outros povos, algumas mudanças
foram acontecendo em relação à pessoa com
necessidade especial na sociedade. Nesse
sentido, Sampaio (2009, p. 35) cita que:

Segundo Mazzotta (2011) as pessoas com
deficiência receberam diferentes tipos de tratamentos ao longo do desenvolvimento da humanidade, dependendo da época e civilização
eles recebiam um tipo de tratamento social.
Porém na sua maior parte, as sociedades segregam as pessoas com deficiência, excluindo
seus direitos sociais, e na maioria eram impedidas de frequentar os mesmos ambientes que
Na Idade Média, a economia no mundo ocidental
as demais pessoas.
pouco mudou, continuando baseada em atividades de
“A história da atenção à pessoa com deficiência tem-se caracterizado pela segregação,
acompanhada pela consequente e gradativa
exclusão, sob diferentes argumentos, dependendo do momento histórico focalizado” (SAMPAIO, 2009, p. 35). E Silva (2012, p.15) complementa que “Na Antiguidade Clássica, as
pessoas com deficiência não recebiam qualquer tipo de atendimento, eram negligenciadas
e condenadas ao abandono”.
Como é possível observar ambos autores trazem evidências históricas do preconceito social que fez parte da sociedade durante muitos
séculos, e que ainda pode ser visto na atualidade. “Historicamente, as pessoas que apresentam diferenças muito acentuadas em relação
à maioria das pessoas constituem-se alvo das
mais diversas estratégias de violência simbólica” (MAZZOTTA, 2011, p. 378).

pecuária, artesanato e agricultura. Por outro lado, houve uma grande mudança na organização sociopolítica
com o advento do cristianismo e consequente fortalecimento da Igreja Católica, daí o cenário político, antes
dominado pela nobreza, passa a ser dominado principalmente pelo clero, que foi assumindo cada vez mais
poder social, político e econômico. A partir da doutrina cristã, as pessoas deficientes não podiam ser mais
exterminadas, já que eram criaturas de Deus. Assim,
eram aparentemente abandonadas à própria sorte, dependendo, para sua sobrevivência, da boa vontade e
caridade humana (SAMPAIO, 2009, p. 35).

Dentro desse novo contexto social as pessoas com necessidades especiais passaram
a serem atendidas por instituições religiosas
e filantrópicas, não com sentido de inclusão,
mas para que essas tivessem um atendimento
mais humanístico, mesmo que ainda fossem
excluídas da sociedade. Silva (2012) lembra
que nessa época a morte de crianças que não
eram desejadas pelos pais passou a ser condenada pela doutrina religiosa.
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Mazzotta (2011) complementa que foi na Idade Média que começaram a surgir os primeiros
locais de atendimento as pessoas com necessidades especiais, instituições empenhadas
em estudar e tratar pessoas com deficiência.
“É importante destacar como acontecimento
da Idade Média a fundação do primeiro hospital para pessoas cegas. A instituição foi fundada em Paris pelo Rei Luís IX, por volta de
1260” (SILVA, 2012, p.16).
Porém, é válido lembrar que esses foram os
primeiros esboços de atendimento as pessoas com necessidades especiais, ainda tímidos
e movidos por algumas pessoas que tinha a
consciência que se deveria haver mudanças
em relação as pessoas com necessidades especiais no mundo. Então se passou a desenvolver estudos, ainda de maneira bastante rudimentar, sem nenhuma base de conhecimento
anterior. Sampaio (2009, p.36) assevera que:

cessidades especiais, porém ainda de maneira
tímida e com poucos recursos ou conhecimento para a realização desse desenvolvimento de
habilidades nas pessoas com necessidades
especiais. Sampaio (2012, p. 6) lembra que:
O século XVII foi palco de novos avanços no conhecimento produzido na área da medicina, o que fortaleceu
a tese da organicidade e ampliou a compreensão da
deficiência como processo natural, favorecendo o surgimento de ações de tratamento médico. Já a tese do desenvolvimento por estimulação encaminhou-se, embora
muito lentamente, para ações de ensino, o que vai-se
desenvolver definitivamente somente a partir do século
XVIII (SAMPAIO, 2012, p. 6).

Os primeiros avanços apesar de pequenos
trouxeram grandes significados pois foram o
ponto de partida para a mudança em relação
ao atendimento médico e educacional das pessoas com necessidades especiais no mundo.
Porém essas mudanças aconteceram de maneira lenta, em meio a muitas discussões e
A partir do século XVI, a revolução burguesa trouxe contradições produzidos pela a medicina, edumudanças em termos de estrutura social, política e eco- cação e sociedade.
nômica. No que se refere à deficiência, começaram a
surgir novas ideias referentes à sua natureza orgânica,
produto de causas naturais. Assim concebida, passou
também a ser tratada por meio da alquimia, da magia
e da astrologia, métodos da então iniciante medicina
(SAMPAIO, 2009, p. 35).

Nessa época o homem começa a valorizar as
descobertas científicas, através das ciências,
pesquisas médicas, nasce então uma nova sociedade voltada para o conhecimento científico. Porém, mesmo frente a esses avanços o
Assim começaram a surgir os primeiros estu- preconceito contra as pessoas com deficiência
dos em relação as pessoas com necessidades continuava fazendo parte do meio social, como
especiais no mundo, na maior parte de ma- destaca Pereira (2017, p. 174):
neira empírica, onde os médicos e estudiosos
partiram de suposições e testes com o objetivo
Entre o século XV e XVII, o período conhecido como
de curar as pessoas que apresentavam algum Renascimento foi marcado por grandes descobertas
tipo de deficiência. “Em 1664, Thomas Willis da Medicina, pela filosofia humanista e pelos primeiros
lançou seu livro Cerebri Anatome, no qual a direitos dos homens perante a sociedade. Embora convivendo com os problemas da pobreza e da marginalideficiência mental é explicada cientificamente, zação dos deficientes, a Renascença surgia no mundo
como produto de estruturas cerebrais defeitu- para livrar o homem da ignorância e da superstição.
osas ou eventos neurais falhos” (SILVA, 2012, Começam a ser dados os primeiros passos no atendimento às pessoas portadoras de deficiência. Apesar de
p.17).
Essa época foi o ponto inicial no sentido de
identificar as causas das deficiências, e como
poderiam ser tratadas e melhorada a vida dos
indivíduos que apresentavam essas diferenças.
Foi nessa época que surgiu também a preocupação de desenvolver essas pessoas com ne-

ter sido uma época revolucionária sob muitos aspectos,
o Renascimento não conseguiu romper com os preconceitos contra as pessoas com deficiências físicas;
as crianças com retardo mental profundo ainda eram
consideradas, em certos meios, como não humanas,
possuídas por maus espíritos, influenciadas por bruxas,
fadas maldosas e duendes demoníacos (PEREIRA,
2017, p. 174).
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Como é possível observar que apesar dos avanMÚSICA E DANÇA NA INCLUSÃO
ços em relação ao pensamento no Renascimento
ESCOLAR
o preconceito continuou fazendo parte da sociedade, onde as pessoas com necessidades espeComo já citado nesse trabalho de pesquisa
ciais eram excluídas. Fato esse, que na atualidade
o sistema educacional necessita refletir sobre
ainda faz parte da sociedade, apesar dos imensos
avanços e descobertas que a ciência produziu nas estratégias de ensino devido a uma demanda
diferente em sala de aula. Atualmente o procesúltimas décadas.
so de ensino aprendizagem se encontra voltaSegundo Sampaio (2009) no século XIX as en- do para o aluno, e deve ser realizado de acortidades públicas começaram a investir em institui- do com as necessidades do aluno levando em
ções para atendimento das pessoas com neces- consideração suas características específicas.
sidades especiais, porém essas eram mantidas
em asilos e hospitais psiquiátricos, segregadas de
Dentro desse contexto há uma necessidade
suas famílias. Pereira (2017) lembra ainda que ape- de buscar novas possibilidades de ensino em
sar dos avanços situações como a segregação, e sala de aula, e a música e danças podem ser
um outro evento no Nazismo que era denominado usado nesse novo momento. Nesse sentido
“Vida que não merecia ser vivida” resultando em Santos (2006, p. 2) assevera que:
milhares de mortes de pessoas com deficiência,
foram em contrapartida de um atendimento humaHistoricamente, a dança assumiu várias formas e tem
no as pessoas com necessidades especiais.
se transformado, assim como a sociedade. Ela vem
“Finalmente, a partir da segunda metade do
século XX, ocorreram dois fatores que contribuíram para incentivar a luta contra segregação do
deficiente” (SAMPAIO, 2009, p. 37). “Após a Segunda Guerra Mundial, a formação do Estado de
Bem-Estar Social nos países europeus levou ao
crescimento da preocupação com assistência e
qualidade do tratamento da população de modo
geral, incluindo as pessoas com deficiência” (PEREIRA, 2017, p. 175).
Portanto, as pessoas com necessidades especiais já receberam diferentes formas de tratamento,
na maioria das vezes excluídas da sociedade, sendo vistas com preconceito. Isso foi motivo de grande sofrimento para esses indivíduos ao longo do
desenvolvimento da sociedade, que permaneceram excluídos, não sendo possível levar uma vida
social junto com seus familiares, e desfrutar dos
benefícios da legislação. No entanto, foi somente nas últimas décadas que o mundo começou
assinalar mudanças em relação aos atendimentos
das pessoas com necessidades especiais, com a
criação de leis voltadas para esses indivíduos. A
área médica também desenvolveu conhecimentos
para compreender e auxiliar a pessoa com necessidade especial, assim como a educação que inicialmente realizava atendimento em local especializado, e atualmente através da inclusão escolar.

favorecendo a nós, educadores, com um universo de
possibilidades a serem trabalhadas, em especial no
contexto escolar. Não é mais considerada como um
ato mecânico, ou apenas reproduzido pela mídia, mas
como uma proposta educativa a ser desenvolvida com
criatividade, expressão e comunicação, em virtude de
uma intensa possibilidade de linguagem corporal (SANTOS, 2006, p. 2).

Segundo Previato (2016) a música e dança
sempre estiveram associados a momentos de
descontração, prazer, liberdade, proporcionando a sensação de alegria aos indivíduos. Além
disso a música e dança tem a capacidade de
sensibilizar o indivíduo, tocar nos sentimentos
e apresentar descobertas sobre o mundo da
felicidade.
Logo a música e dança devem ser usados na
inclusão escolar, pois proporcionam uma série
de possibilidades de atividades frente a diversidade que é a sala de aula. “Isto é, as práticas musicais, neste contexto de diversidade,
interculturalidade e tecnologias devem primar
pelo trato zeloso, atento e acolhedor de todas
as possíveis manifestações e produções musicais” (LEMOS, 2011, p. 37).
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Santos (2006, p.2) assevera que:

A dança presente nas aulas de Educação Física torna-se, para o aluno, um campo vivenciado
de muitas experiências do movimento humano e,
também, um campo de resgate cultural e social
do ser humano na sociedade contemporânea.
Mas vale lembrar que ensinar dança na escola
vai muito além de reproduzir o que se vê na mídia
que o professor traz de casa pronto para passar
aos seus alunos. Ensinar e aprender a dança é
vivenciar, criar, expressar, brincar com o próprio
corpo; é deixar-se levar pela descoberta de inimagináveis movimentos, é descobrir no corpo
que o que é certo pode estar errado e o que é
errado pode estar certo. Com relação ao belo,
não existe para ele uma regra, uma visão unilateral, e sim multiplicidades, polissemias, diálogos e
dialéticas (SANTOS, 2006, p. 2).

anos em sala de aula. É preciso que essa produção seja um ato de liberdade, na qual o educando seja livre para criar e expressar seus próprios
traços e marcas pessoais. Nesse sentido Souza
(2015, p.14) assevera que:
O homem tem utilizado as linguagens artísticas como
forma de expressar seu entendimento e apropriação da
natureza e da vida social. Diretamente ligada às relações humanas e ao processo educativo, a arte registra
a presença do homem no mundo como seu principal
agente de mudanças. No âmbito educacional percebe-se a presença das linguagens artísticas, desde os primeiros anos de escolarização até a idade adulta (SOUZA, 2015, p. 14).

Reily (2010) complementa que através do desenho e pintura é possível trabalhar a sensibilidade dos alunos, trazendo momentos de liberdade
e descontração. Então é preciso que o educador
organize atividades que estimule a produção artísticas dos alunos em sala de aula, respeitando
suas características particulares e limitações.
Oliveira (2015, p. 12) lembra que:
Para isso, o professor precisa ter conhecimento teórico e prático sobre o que está sendo trabalhado e
também sobre os recursos materiais apropriados para
serem utilizados em suas aulas. É também fundamental
que o docente estimule a experimentação e incentive os
alunos a pesquisarem e aprofundarem seus conceitos
para que, desse modo, possam se apropriar do conhecimento científico e artístico (OLIVEIRA, 2015, p. 12).

Portanto como é possível observar a música e
dança proporcionam momentos de interação e socialização no ambiente escolar, com a capacidade
de valorizar as características de cada aluno. NesComo é possível observar, trabalhar com dese sentido o educador deve elaborar estratégias
para usar a música em dança em sala de aula, as- senho e pintura em sala de aula não é simsim a seguir serão apresentadas algumas dessas plesmente disponibilizar atividades para os
possibilidades envolvendo música e dança.
educandos, é preciso que tenha intencionalidade educativa. Com atividades que realmente
Desenho e Pintura na Inclusão escolar
tenham um objetivo de aprendizagem e desenvolvam habilidades nos alunos, promovendo a
O desenho e a pintura traduzidos em produções aquisição de saberes e contribuindo para incluartísticas sempre tiveram a capacidade de expressão escolar.
sar traços culturais dos povos ao longo do desenvolvimento da sociedade. As produções artísticas
Portanto ao final desse capítulo é possível
ajudam a compreender melhor uma civilização,
concluir
que a dança e música, pintura e deas mudanças ocorridas em determinada cultura,
e contribuem para a contemplação de belezas tra- senho, podem ser uma ótima ferramenta na
inclusão escolar, proporcionando experiências
duzidas em imagens.
positivas na formação do educando. No entanSegundo Souza (2016) a produção artística re- to, essas atividades exigem uma reflexão do
lacionado ao desenho e pintura não estão apenas educador, no sentido de elaborar estratégias
na produção e reprodução de desenhos e pinturas que tenham intenção educativa, com objetivos
como a educação artística propagou por muitos claros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização desse trabalho de pesquisa é possível concluir que a inclusão escolar ainda
é um grande desafio para a escola na atualidade, não somente para os educadores, mas também para todo o sistema educacional. No entanto a prática docente se encontra diante desse
desafio, sendo o professor o responsável pela efetivação do processo de inclusão escolar, logo
é nele que são depositadas as críticas e elogios pelo sucesso ou fracasso desse processo.
A inclusão escolar exige uma mudança de metodologias em sala de aula, para atender essa
nova demanda educacional, com as práticas docentes tradicionais não é possível realizar a inclusão escolar. Pois, o momento atual demanda de uma diversidade de alunos em sala de aula,
onde cada um deles tem uma necessidade diferente de aprendizagem, logo não é possível uma
padronização de métodos de ensino.
Para realizar essa mudança o educador necessita buscar aperfeiçoamento, cursos de extensão e pós-graduação ajudam nesse novo momento, mas a grande mudança na escola acontece
através de um olhar crítico para dentro da própria atuação em sala de aula. A formação baseada
na prática pedagógica reflexiva deve ser considerada por todos os educadores, no sentido de
compreender as necessidades desse novo momento educacional.
Fica claro que essas mudanças exigem uma motivação do educador, um olhar para o passado revela que é muita mais fácil realizar aulas expositivas em sala de aula, do que se inventar a
cada dia. No entanto, essa é uma nova necessidade no ambiente escolar, as diferenças entre os
alunos exigem uma diversificação de metodologias em sala de aula.
A relação entre aluno e professor necessita ser aproximada, na qual o educador deve refletir
sobre as necessidades de aprendizagem desse educando, pois em uma sala de aula o professor se encontra diante de 30 a 40 alunos, mas para o educando essa relação é única. Logo, é
preciso que o educador compreenda todos os fatores que fazem parte da vida desse aluno, para
que consiga elaborar estratégias que desenvolvam conhecimentos e habilidades, preparando
para a vida futura.
Portanto ao final desse trabalho de pesquisa se observa que a inclusão escolar já teve grandes
avanços, mas ainda é preciso continuar fortalecendo as práticas docentes em sala de aula e
através da Arte é possível elaborar diversas atividades. Para que se efetive esse processo, e no
futuro exista uma sociedade mais justa e igualitária, na qual se respeite a diversidade de todas
as pessoas.
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EDUCAÇÃO E MOVIMENTO: PSICOMOTRICIDADE
E AS TRANSFORMAÇÕES COMPORTAMENTAIS

RESUMO: O desenvolvimento de habilidades motoras influencia a totalidade do crescimento
de uma criança. Numerosos estudos têm relatado que a aquisição de habilidades motoras
fundamentais está claramente associada ao desenvolvimento de habilidades neuromotoras,
cognitivas, sociais e emocionais na infância. Quanto à preocupação com o domínio cognitivo
na área da Educação, recentemente, os efeitos positivos dos programas motores nas habilidades demonstrados desde a idade pré-escolar. Estas ligações entre os domínios motor e cognitivo são devidas a um cronograma de desenvolvimento similar no desenvolvimento motor
e cognitivo, bem como ao fato de que tarefas motoras e cognitivas estimulam a coativação
dos sistemas musculares. No entanto, devido à complexidade da capacidade motora grossa,
é muito difícil encontrar programas específicos de educação que possam melhorar o estado
motor ou cognitivo. O presente trabalho busca por meio de análises bibliográficas delinear um
panorama das atividades psicomotoras na educação, bem como seus resultados no desenvolvimento cognitivo.

Palavras-chave: Desenvolvimento; Corpo; Movimento; Psicomotricidade.
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INTRODUÇÃO

A

psicomotricidade é uma neurociência que transforma o pensamento harmônico motor. A educação psicomotora é o ponto de partida para o processo de aprendizagem. Geralmente, uma
dificuldade de aprendizagem, é o resultado de alguma deficiência no desenvolvimento psicomotor. A criança com o desenvolvimento psicomotor estabelecido pode dificilmente apresentar problemas em leitura, escrita, análise de gráfico, letras distintivas na ordem de sílabas, no pensamento
abstrato e análise gramatical, lógica, entre outros.
A escola e o professor de educação têm, influenciando diretamente no desenvolvimento do aluno.
Em termos de aptidão física, os profissionais podem utilizar jogos recreativos e jogos que estimulem
diferentes aspectos da criança, como motor, social, afetivo e cognitivo. Através de jogar a criança sente
a necessidade de compartilhar com os outros. Embora a posição oposta seja uma relação colaborativa.
Essa interface expõe o potencial dos participantes, afeta as emoções e testa as habilidades até os
limites. Ao brincar com a criança a ela será propiciada a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais para a sua futura atuação profissional, como atenção, carinho, o hábito de permanecer focado
e outras habilidades psicomotoras perceptivas. Praticando esportes a criança torna-se operativa.
Uma lição com opções lúdicas não visa apenas ter brinquedos ou jogos. O principal objetivo da psicomotricidade é não limitado ao conhecimento das crianças sobre a visão que se tem do corpo, não
apenas o conteúdo, mas a descoberta de cada sistema corporal, a formação de uma unidade organizada e um instrumento de relação com a realidade.
O trabalho de educação psicomotora deve proporcionar uma formação básica essencial em seu desenvolvimento motor, emocional e psicológico, dando oportunidade para através de jogos, atividades,
observarem seu corpo e desenvolver as potencialidades. Através dessas atividades, a pessoa desenvolve suas habilidades perceptivas como um meio de ajustar o comportamento psicomotor.
O contexto lúdico é essencial para a socialização do ser humano. Para o esporte, para a construção
de diferentes pontos de vista, elaboração de hipóteses e contexto de espaço e tempo. A regra do jogo
não é um ato de entretenimento, mas sim entendida como uma atividade que permite aprender diferentes habilidades, inserida em um ambiente motivador, agradável e planejada para a educação das
pessoas.
Na atividade lúdica, o que importa não é apenas o produto da atividade, seus resultados, mas a própria ação, o momento vivido. Aqueles que vivem momentos de encontro consigo e o outro, momentos
de fantasia e realidade, de ressignificação e percepção, momentos de autoconhecimento e conhecimento do outro, cuidam de si permitindo momentos de vida.
A ação preventiva dos professores é de extrema importância, sendo possível reduzir o número de
alunos com dificuldades de aprendizagem, o que minimiza os efeitos negativos dos distúrbios psicomotores e favorece o desenvolvimento global. A investigação tem como norte o papel que o lúdico pode
desempenhar no processo de aprendizagem.
O objetivo geral do estudo pautar-se-á em analisar a importância da aprendizagem psicomotora
associada à educação. Especificamente, a pesquisa buscará investigar a origem e as principais características da educação psicomotora, bem como abordar a importância das habilidades psicomotoras
como ferramenta para a redução e prevenção de dificuldades educacionais apresentadas pelos alunos.
Configurar motores de desenvolvimento psicológico e aqueles que estão relacionados as áreas, seus
estágios e fatores de risco para o desenvolvimento da criança. Compreender o papel do educador e da
escola como proponentes da educação nos anos iniciais.
Durante seus primeiros anos, o ser humano organiza conceitos e se desenvolve através da busca
de novas experiências. Assim, através da proposta lúdica, característica da educação psicomotora, é
possível detectar os desvios na capacidade motora e psicológica.
A atividade esportiva deve ser entendida não apenas como uma atividade de entretenimento, mas
como um exercício que promove a aprendizagem em vários aspectos, especialmente se for feito em um
ambiente motivador e agradável. O esporte e a atividade física fornecem descobertas e explorações de
canais diretos para a expressão de emoções. Em várias atividades, ganhando e avançando os obstáculos e encontra-se dentro de um ambiente social.
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PSICOMOTRICIDADE E MOVIMENTO

Um desenvolvimento físico equilibrado, o comportamento lúdico, a necessidade de competir
e ter sucesso contribui para a formação em psicomotricidade no caso de jovens estudantes. As
particularidades morfológicas e funcionais desses sujeitos requerem o uso de meios e métodos
específicos, que confirmam os caminhos individuais tomados pela educação motora.

Segundo estudos de Velasco (1996), a psicomotricidade é uma função complexa que
integra e une elementos motores e psíquicos,
determinando a regulação do comportamento do indivíduo. Inclui a participação de vários
processos psíquicos, garantindo assim que o
Hoje em dia, todos sabem que o movimento
desempenho adequado da resposta atue em
desempenha um papel essencial não apenas
diversas situações e estímulos.
no desenvolvimento físico da criança, mas também no mental, motor, artístico e sócio-afetivo,
Para o autor (1996), o estudo do comporta- respondendo, portanto, a essas necessidades
mento motor nas atividades são muito impor- fundamentais. Consequentemente unifica todo o
tantes, pois o lado motor é predominante nas aprendizado e se torna o fator de aprendizagem
atividades corporais. Reações motoras são res- e desenvolvimento inicial. Oferece conhecimento
postas elaboradas para certos estímulos. Por e habilidades.
isso, é natural que as atividades psicomotoras
A prática psicomotora pode tomar duas orientaocupem um lugar importante no processo edu- ções, terapêutica e educativa. A idade de ouro da
cativo-instrutivo.
psicomotricidade está situada do nascimento aos
8 ou 9 anos de idade. Através do corpo, jogo e
Um dos principais objetivos específicos da movimento, a criança aprende a controlar seu esEducação é a educação psicomotora. Assim paço, tempo e movimentos dentro de um proceslevamos a estimulação de vários processos so altruísta. Além do aspecto motor que permite
a aquisição de noções como orientação espapsíquicos específicos por idade os quais deço-temporal, conhecimento da imagem corporal,
vem ser adquiridos através de um programa noções de altura, que permitem o desenvolvieducacional que pode ser baseado em jogos mento da linguagem, ortografia mestra (comprede movimento ou outras estratégias lúdicas:
ensão de letras, escrita, leitura) aritmética (noção
de tempo, quantidade, etc) e que parecem fixar
conhecimentos e habilidades escolares: a psicomotricidade de grupo também propõe o trabalho
relacional.

O desenvolvimento psicomotor se processa
de acordo com a maturação do sistema nervoso
central, assim a ação do brincar não deve ser
considerada vazia e abstrata, pois é dessa forma
que a criança capacita o organismo a responder aos estímulos oferecidos pelo ato de brincar,
manipular a situação será uma maneira eficiente
da criança ordenar os pensamentos e elaborar
atos motores adequados a requisição (VELASCO, 1996, p.27).

As crianças, através do brincar e da intervenção do professor psicomotor com a criança ou
o quadro estabelecido durante a sessão, viverão
uma série de experiências motoras. Não apenas
isso, mas eles viverão através de experiências
relacionais, permitindo-lhes expressar suas emoções, controlá-las e estar conscientes de si mesmas e dos outros.
A psicomotricidade envolve uma série de noções “sociais”, como “revezando-se”, “ele não
está fazendo assim”, “é muito fácil ou muito difícil
para mim”, “tenho medo”, “os outros eles estão
olhando para mim” etc. Desenvolver o prazer
sensório-motor, lidar com situações agressivas,
estar presente para outra pessoa, sentir-se bem
consigo mesmo são os objetivos técnicos da
“psicomotricidade.
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AS DINÂMICAS CONCEITUAIS DA
PSICOMOTRICIDADE
A psicomotricidade teve seus primórdios
uma vez que foi usada para reeducar alguns
aspectos motores, ela forneceu a base teórica
de exame psicomotor com um número de métodos e técnicas de tratamento de vários distúrbios do movimento permitindo, deste modo,
uma abordagem terapêutica:

A psicomotricidade permite ao homem sentir-se bem com sua realidade corporal, possibilitando-lhe a livre expressão de seus sentimentos, pensamentos, conceitos, ideologias.
Mesmo que a psicomotricidade assuma grande
importância na resolução de problemas encontrados em sala de aula. Ela necessariamente
não é única solução para as dificuldades de
aprendizagem, mas sim o meio de auxiliar a
criança a superar os obstáculos e prevenir possíveis inadaptações. Assim, essa procura proporcionar ao aluno algumas condições mínimas
a um bom desempenho escolar. Pretende aumentar seu potencial motor dando-lhe recursos
para que o aluno obtenha progresso no âmbito
escolar (ROSSI, 2012, p.11).

Os autores Wallon e Piaget entendem habilidades psicomotoras como uma ação educativa que valoriza a atividade física e o desenvolvimento de funções cognitivas. Além disso,
observam que as habilidades psicomotoras
tem a ver com o movimento analisado a partir da perspectiva anatômica e fisiológica dos
movimentos, ou seja, neurológico com base no
desempenho de atividades de três sistemas,
o sistema piramidal que é responsável pela
execução de movimentos voluntários, o sistema extrapiramidal, cuja função é a de obter o
motor automático e sistema cerebelar, que é
responsável por regular a harmonia do movimento.
Também a psicomotricidade dá um conceito
baseado em uma visão global da pessoa. O
termo “psicomotor” integra ações cognitivas,
emocionais, interações simbólicas e sensório-motor na capacidade de ser e de expressar-se
em um contexto psicossocial.

Segundo as teorias destes autores, o psicomotor assim definido desempenha um papel
fundamental no desenvolvimento harmonioso
da personalidade. A partir desta concepção,
diferentes formas de intervenção psicomotoras
são desenvolvidas e encontram sua aplicação,
seja qual for à idade, nas áreas preventiva, educacional, reeducacional e terapêutica. Essas
conceituações de habilidades psicomotoras
permitem compreender que a intervenção e o
estudo psicomotor fazem parte de um trabalho integral no ser humano para dar origem a
bases de aprendizagem posterior e facilitar a
Henry Wallon é considerado um pioneiro da resolução de problemas.
psicomotricidade no campo científico em seus
primeiros estudos publicados em 1925. Piaget
também contribuiu para o desenvolvimento de
habilidades psicomotoras. Sua teoria afirma
que a inteligência é construída a partir da atividade motora da criança e nos primeiros anos
de seu desenvolvimento. Desde então, a inteligência motora também é considerada um elemento fundamental no campo das habilidades
psicomotoras.
1157

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

pano de fundo contra o qual surgem contrações musculares e movimentos. Portanto, é
Para Le Boulch (1987), três componentes responsável por toda ação corporal e, além
são considerados como comportamentos psi- disso, é o fator que permite o equilíbrio necescomotores: componente motor, componente sário para realizar diferentes posições:
cognitivo e componente afetivo-relacional. O
É nesse período que se instalam as principais dificomponente motor é composto por comporculdades em todas as áreas de relação com o meio
tamentos motores básicos, comportamentos ao qual está inserido e que, se não forem exploradas e
neuromotores e comportamentos perceptivos trabalhadas a tempo, certamente trarão prejuízos como
motores. Desse modo comportamento motor dificuldades na escrita, na leitura, na fala, na sociabilizabásico refere-se aos comportamentos motores ção, entre outros. [...] Observando o indivíduo de forma
que são instintivos, automáticos. Entre eles es- global, a psicomotricidade faz-se necessária tanto para
a prevenção e tratamento das dificuldades quanto para
tão reconhecidos a coordenação dinâmica ge- a exploração do potencial ativo de cada um [...], (BUEral, coordenação visual motora, coordenação NO, 1998, p. 51).
postural e equilíbrio:
O relaxamento é o estado de repouso do
Durante o período escolar, seria possível, apoiandomúsculo, o oposto da contração muscular. As
-nos nas atividades de expressão espontânea realizadas em grupo, despistar entraves como a inibição, a sincinesias são movimentos involuntários que
insegurança, as dificuldades de comunicação, os atra- acompanham os movimentos voluntários. Estes
sos de linguagem. A exploração de situações lúdicas são frequentes no estágio infantil, são reações
e do trabalho para a imagem do corpo num clima de parasitárias. Existem dois tipos, sincretismo resegurança criado pela educadora deveria permitir às produtivo, imitação esboçada pelos sincretiscrianças, vítimas de carências afetivas ou, ao contrário,
mos do membro contralateral e difusão tônica,
superprotegidas, a recuperação de uma parte de seu
atraso no plano funcional [...], (LE BOULCH, 1987, p. que se manifestam por um aumento no tônus
do membro oposto àquele que inicia a ação.
28).
Distal (mãos, pés) ou síncope proximal (piscar,
Segundo o autor (1987), na dinâmica geral, movimentos da língua, abertura da boca) tama coordenação dinâmica é referida à coorde- bém podem ser observados. Na Lateralidade o
nação grosseira que é a capacidade do corpo atraso é a preferência pelo uso de um lado do
de integrar a ação de grandes massas mus- corpo, a dominância de um hemisfério corpoculares: andar, correr, pular, dançar, escalar, ral, seja direito ou esquerdo (BUENO, 1998).
etc., coordenação visual motora representa a
Para o autor (1998), comportamentos motocapacidade de usar pequenos grupos musculares para realizar movimentos muito específi- res perceptivos estão ligados à consciência e à
cos, tais como escrita, corte, costura e todas memória. Eles se manifestam no tempo, ritmo
as atividades que requerem a participação dos e espaço. O tempo, abstrato, duracional, é concebido em princípio como ilimitado, contínuo e
músculos e movimentos mais finos.
unidimensional. Nela, a sucessão de instantes
Podemos também relacionar a coordenação que integram a experiência humana da realidapostural e equilíbrio, pois referem-se tanto ao de é localizada e medida. O ritmo é a divisão
equilíbrio estático, à capacidade de imobilida- perceptível do tempo ou espaço em intervalos
de interna ativa, quanto ao equilíbrio dinâmico iguais. Você pode distinguir dois ritmos, o interque exige o oposto, isto é, uma orientação con- no que é orgânico, fisiológico e o exterior. E o
trolada do corpo em situações de deslocamen- espaço é a distância entre dois ou mais corpos.
to. Bem como, comportamentos neuromotores Podemos perceber em três dimensões: longa,
básicos os quais estão ligados à maturação do larga e alta. Sendo este o objeto de estudo a
sistema nervoso central e tônus muscular, re- ser desenvolvido nesta investigação, será aprolaxamento e lateralidade. O tônus muscular é fundado posteriormente.
a qualidade do músculo. Ele serve como um

COMPORTAMENTOS PSICOMOTORES

1158

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

DESENVOLVIMENTO DO MOVIMENTO
De acordo com Rosa Neto et al. (2005), o
movimento começa com a vida fetal. Uma mulher grávida começa a sentir os primeiros movimentos do feto em direção ao quarto mês.
Quando o bebê nasce, esses movimentos continuam como uma resposta ao meio ambiente.
O bebê começa a conhecer sobre si mesmo e
o mundo ao seu redor, começando e através
do movimento que ele faz com seu corpo. É a
presença da mãe que com seu olhar, sua palavra e sua ação acompanham e dão sentido
aos movimentos do bebê:
Estudos sobre a motricidade infantil, em geral, são realizados com objetivo de conhecer melhor as crianças
e de poder estabelecer instrumentos de confiança para
avaliar, analisar e estudar o desenvolvimento de alunos
em diferentes etapas evolutivas. As maneiras de avaliar
o desenvolvimento motor de uma criança podem ser diferentes, no entanto, nenhuma é completa nem engloba
holisticamente todos os aspectos do desenvolvimento
(ROSA NETO apud SILVEIRA et al. 2005. p 45).

Segundo os autores (2005), o movimento,
inicialmente reflexivo e involuntário, começa a
se organizar através da maturação e troca com
o ambiente, funcionando como fonte de conhecimento e comunicação com os outros. O Neuromotor representa maturação céfalo caudal ou
quase distal o qual permite o movimento evoluir a partir da utilização de todo o corpo para
a independência de cada uma das suas partes. A realização de uma controlada, a intenção
que é direcionado para alguém ou alguma coisa, o movimento às vezes é muito difícil de ser
realizado em crianças com uma deficiência.
A execução de um movimento não depende
apenas da biomecânica, mas há também uma
participação da atividade mental. Certos movimentos precisam de uma representação mental para executá-lo. Na verdade, existem vários
aspectos que intervêm no movimento, como o
mental, o tom, a postura, o movimento atitudinal, cognitivo e expressivo.

O CASO DE CRIANÇAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
Crianças e jovens com necessidades educacionais especiais (NEE) devem ter acesso a escolas regulares e devem se adaptar, por meio
de uma pedagogia centrada na criança capaz
de atender a essas necessidades bem como o
respeito pelas condições adequadas de locomoção. As escolas regulares, seguindo essa
orientação inclusiva, são as mais capazes de
combater atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e coesas, construindo uma
sociedade inclusiva e obtendo educação para
todos (FERLAND, 2006).
Precisamos de uma maior reflexão sobre a
realidade atual e as proposições da legislação, o que nos leva a pensar, para que assim
possamos construir estratégias que tomem o
profissional mais seguro das mudanças e ajustes da atualidade (FERLAND, 2006). Portanto, buscaremos efetivamente a inclusão que é
muito difícil de ser realizada e que gerou muita
controvérsia.
Podemos ver a importância do professor na
preparação e construção das atividades de
aprendizagem do aluno, por ele lecionado, será
de grande valia, pois ajudará na maturação do
sistema nervoso central e na estruturação da
criança e seu sistema cognitivo para assim trabalhar de acordo com os requisitos do ambiente em que a criança vive (FERLAND, 2006).
Enfatizamos aqui a importância do professor
saber passar para o aluno não apenas como
ele deve fazer, mas também passar porque
está fazendo e como será no futuro próximo.
Para isso, o professor deve ter o aperfeiçoamento necessário para poder trabalhar não
apenas nos déficits do aluno, mas na identificação de seu potencial e na preparação de
educador para o processo de mediação. Muitas vezes, o professor não consegue lidar com
os desafios que surgem quando um aluno com
necessidades educacionais especiais se sente despreparado e incapaz de criar condições
para sua inclusão efetiva (FERLAND, 2006).
A formação do educador envolve um processo contínuo, no qual o professor precisa ir além
do feedback e da sua presença nos cursos e
nas ações do Sim, visando a mudanças no
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processo de ensino-aprendizagem. Portanto,
existe uma conexão entre os envolvidos. Para
melhorar a interação professor-aluno, precisará
desenvolver algumas habilidades para o processo de aprendizagem. Primeiro, o professor
deve distinguir a importância do seu papel e
pode alcançar um processo significativo. E
para atingir esse objetivo, é necessário propor
atividades que farão a diferença e, ao mesmo
tempo, colocar-se no lugar do aluno, para que
sua leitura do mundo desenvolva raiva, faça
orientações simples e objetivas e fragmentadas para a sua melhor compreensão usando
todos os recursos válidos, desde para fornecer
o desenvolvimento de suas habilidades (FERLAND, 2006).

As escolas não estão preparadas para receber esses alunos com necessidades educacionais especiais, pois faltam uma reformulação
dos critérios de avaliação e uma equipe bem
treinada, para que possa ser desempenhado
um trabalho adequado com esses alunos (FERLAND, 2006). No campo da psicomotricidade
as ações em muitos casos se inviabilizam, pois
se trata de um público diferenciado e nem sempre ocorre que as possibilidades de atuação
carregam efeitos duradouros ou eficazes.

Uma recomendação é que o professor esteja
ciente de que incluir nas aulas não é apenas
adaptar a disciplina, mas está adotando uma
perspectiva educacional que valoriza a diversidade e está comprometida em construir uma
Primeiramente é aconselhável que o profes- sociedade inclusiva (PIAGET, 1970).
sor leve o conhecimento da realidade para a
coordenação da escola, em segundo plano
Outro ponto a ser considerado pelo profestenha uma reunião com os professores, a co- sor refere-se à forma de apresentar o conteúordenação e os pais dos alunos e, posterior- do, com atenção à seleção e modificação de
mente. Para acomodar a criança corretamente, estilos de ensino que proporcionem os maioprecisamos entender que alguns dos aspectos res benefícios educacionais a todos os alunos.
que tornam o processo de inclusão de alunos Com a educação inclusiva aparecem maiores
com necessidades especiais nas escolas são demandas e desafios para as escolas e para
a falta de treinamento profissional adequado, os professores. É necessário que os atores
falta de recursos e materiais, barreiras arquite- educacionais agendem um currículo que restônicas e físicas, barreiras atitudinais humanas ponda às características dos alunos (PIAGET,
que permeiam as práticas pedagógicas em re- 1970).
lação à inclusão, entre outras.
Capacitar professores e escolas trabalhando
A família pode colaborar de maneira muito com um currículo que responda a esses requiespecial para o desenvolvimento de crianças, sitos é o grande desafio para a escola e os
principalmente fornecendo aos profissionais in- serviços de apoio. Planejar o aprendizado e a
formações sobre as formas de comunicação participação de todos os alunos, sem recorda criança (FERLAND, 2006). Seguindo pelo rer a respostas estereotipadas e pré-lançadas,
menos uma forma de comunicação usada pela procurar as melhores maneiras de adaptar ou
criança, outras podem ser desenvolvidas. A fa- modificar o currículo à diversidade de necesmília é, portanto, o fator determinante para a sidades dos alunos, trabalhando em conjunto
detonação e manutenção – ou melhor, para o com outros profissionais ou serviços, promoimpedimento do processo de integração.
ver a colaboração e o compartilhamento de
informações e experiências entre professores,
Para identificar o que um aluno tem necessi- impulsionar a produção de materiais curriculadades educacionais especiais, a escola (direto- res, observação mútua de aulas, o surgimento
res, conselheiros e professores) deve organizar de parcerias educacionais, incentivar a expeuma rede de apoio eficiente, incluindo a famí- rimentação e a inovação pedagógica, são allia. Isso inclui obter aconselhamento técnico de gumas das principais tarefas dos professores,
especialistas de diferentes áreas, quando ne- independentemente de suas funções específicessário, e, em alguns casos, essa assistência cas, devem ser ativamente envolvido.
precisa ser contínua (PIAGET, 1970).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os programas terapêuticos psicomotores estão focados no início de processos cognitivos,
educacionais e emocionais. Os exercícios são fáceis de gerenciar, o desempenho não é enfatizado. O objetivo é trazer uma experiência positiva de si mesmo numa reflexão no sentido se a
tensão está sendo liberada. Partes saudáveis da personalidade são apoiadas a fim de melhorar
a autoconfiança e a crença no meio ambiente e na possibilidade de experimentar afinidade e
felicidade. Experiência emocional positiva é enfatizada.
A qualidade do desempenho dos exercícios é importante. O processo de atividades de movimento inicia com espontaneidade e criatividade. O objetivo está relacionado a necessidade de
desenvolver a criatividade diretamente. O sujeito também é levado a uma abordagem criativa
própria para resolver situações de jogo e tarefas de movimento.
Durante o desempenho dos exercícios corporais, o paciente percebe os movimentos dos outros e o modo como estes são percebidos por eles. A percepção dos próprios movimentos e movimentos dos outros permite não apenas o confronto, mas também a autorregulação intencional
interna do próprio movimento. Para os indivíduos é facilmente compreensível a comunicação não
verbal que a comunicação verbal. O movimento com comunicação não-verbal cria uma situação
para o surgimento da comunicação verbal.
A infância e a adolescência são períodos essenciais para a aprendizagem, principalmente pelo
rápido desenvolvimento neurológico e maior plasticidade neural, ou seja, a experiência nesse
período altera a arquitetura dos circuitos neurais devido à maior plasticidade, fortalecendo as
sinapses. Nessas fases do desenvolvimento humano, além das implicações fisiológicas relacionadas aos aspectos da maturação neurológica, o organismo jovem é especialmente sensível à
influência de fatores ambientais e comportamentais de natureza tanto positiva quanto negativa.
Acredita-se que a coordenação motora na infância exercerá influência nos últimos anos de vida,
o que resulta em maiores habilidades na prática esportiva em indivíduos fisicamente ativos desde a infância.
Não há dúvida sobre a influência do meio ambiente no desenvolvimento e como ele ocorre;
no entanto, o número de escolas com espaços adequados para práticas de atividade física é
atualmente escasso, o que pode comprometer o desenvolvimento das habilidades motoras dos
estudantes devido à infraestrutura precária.
O desenvolvimento humano é um processo de evolução e mudança, seja no aspecto físico ou
psicológico. Em cada estágio da vida, há características específicas e a aceleração ou atraso
desses processos pode ocorrer, dependendo do exame de cada caso individualmente. A criança sente naturalmente a necessidade de explorar seu ambiente, adquirindo habilidades motoras,
mentais e sociais. A infância moderna é marcada por mudanças drásticas (GUTIERRES FILHO,
2012). O espaço e a liberdade de jogar diminuíram significativamente, resultados de processos
urbanos que induzem a necessidade de segurança e o crescente avanço
tecnológico. A escola deve ser uma agente ativa neste caso, olhando
não só para a preparação profissional do indivíduo, mas também com
outros aspectos como autonomia, criatividade e crítica.
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A MÚSICA NAS PRÁTICAS ESCOLARES
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Esta pesquisa objetiva abordar e apresentar os principais aspectos que permeiam o ensino de música nas práticas escolares em Artes na Escola de Educação Infantil. Trata-se de uma
revisão bibliográfica com o foco voltado ao trabalho com a música na Educação Infantil, apresentando os aspectos da legislação referente ao tema e destacando a ludicidade no trabalho com
a música. As atividades lúdicas que envolvem a música podem ser abordadas de maneira livre,
sem a necessidade de materiais específicos para que se concretizem. Os professores de educação infantil podem utilizar estes tipos de brincadeiras para desenvolver algumas habilidades nas
crianças que serão vivenciadas no processo de alfabetização. A escola deve prever maneiras
de integração entre a música e a aprendizagem, estreitando as relações entre os campos dos
saberes, que por muitas vezes, trazem atividades de reprodução e imitação não prevalecendo
as atividades voltadas à criação musical. A música é incluída nas atividades permanentes propostas em diversos documentos da educação, desta forma, o currículo escolar deve prever e
garantir experiências significativas às crianças, promovendo diferentes interações e permitindo
que a criança se manifeste artisticamente nas mais variadas linguagens.

Palavras-chave: Educação Infantil; Música; Práticas de Aprendizagem; Arte e Educação; Legislação.
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INTRODUÇÃO

E

ste estudo aborda os aspectos relacionados ao ensino de música na Educação Infantil
e a importância dos aspectos lúdicos neste processo de ensino e de aprendizagem. O
ensino de Artes na Educação Infantil deve prever maneiras de integração entre a música
e a aprendizagem, estreitando as relações entre os campos dos saberes, que por muitas vezes,
trazem atividades de reprodução e imitação não prevalecendo as atividades voltadas à criação
musical.
A música é incluída nas atividades permanentes propostas em diversos documentos da educação, desta forma, o currículo escolar deve prever e garantir tais experiências às crianças, facilitando as interações com diferentes manifestações musicais, artísticas, de literatura, de dança,
dentre outras linguagens.
As instituições escolares ainda encontram dificuldades para integrar a linguagem musical ao
contexto educacional, evidenciando-se uma defasagem entre o trabalho realizado na área de
Música e nas demais áreas do conhecimento, nas quais são realizadas atividades de reprodução
e imitação não prevalecendo as atividades voltadas à criação musical.
A linguagem musical possui uma estrutura e algumas características próprias, entre elas temos
a produção, que é centrada na experimentação e na imitação; a apreciação que trata da percepção tanto dos sons quanto do silêncio; e a reflexão que traz questões referentes à organização,
criação, produtos e produtores musicais.
As crianças menores podem ter contato com a prática musical por meio das brincadeiras e
atividades lúdicas que desenvolvem a percepção, um exemplo deste tipo de atividade e quando
o professor canta para os bebês e a criança passa a imitar alguns sons e ruídos. As canções
de ninar, os brinquedos sonoros e as brincadeiras com sons e palmas também contribuir para
repertoriar a música na educação infantil, favorecendo a interação, por meio da criação, dos
gestos, da imitação e das expressões corporais.
As brincadeiras musicais podem ser desenvolvidas de maneira independente e na maioria
das vezes não necessitam de materiais para a sua prática, sendo utilizando recursos simples.
Os professores de educação infantil podem utilizar estes tipos de brincadeiras para desenvolver
algumas habilidades nas crianças que serão vivenciadas no processo de alfabetização.
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LEGISLAÇÃO, MÚSICA, LUDICIDADE E das crianças e dos adultos. Eles indicam a necessária recriação da Educação Infantil e reinEDUCAÇÃO INFANTIL
Na Reforma Educacional de 1971 foi estabelecido a prática da polivalência no ensino de
artes. A partir desta reforma, as artes plásticas,
a música e as artes cênicas deveriam ser ensinadas conjuntamente por um mesmo professor
da 1ª à 8ª séries do 1ª grau. Foram criados os
cursos de licenciatura em educação artística
com duração de dois anos para preparar esses
professores polivalentes.

venção de seus procedimentos pedagógicos,
isto é, outra concepção de crianças de zero a
seis anos comprometida com a vida atual delas
em relação aos princípios apresentados. Para
isso, é preciso muita atenção na definição dos
caminhos educativos para essa escola, pois há
muitos percursos possível (SÃO PAULO, 2019,
p. 22).
As atividades permanentes desenvolvidas
nas escolas integram a música conforme proposto nos diferentes documentos da educação,
desta forma, o currículo escolar deve prever e
garantir tais experiências às crianças, facilitando as interações com diferentes manifestações
musicais, artísticas, de literatura, de dança,
dentre outras linguagens.

Segundo as orientações curriculares do
MEC, a partir de 1995, são divididas as especificidades do conhecimento artístico em quatro modalidades: Música, Teatro, Dança e Artes
visuais. Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais/Artes para o Ensino Fundamental, Referenciais Curriculares para a Educação Infantil
No brincar, as crianças expressam e comue Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio
trataram de explicitar os conteúdos de música, nicam suas experiências, reelaboram-nas, reartes cênicas, artes visuais e dança e suas me- conhecendo-se como sujeitos pertencentes a
determinado grupo social e a um contexto cultodologias específicas.
tural.
Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
5692/71 a Educação Artística foi instituída no currículo reunindo todos os tipos
de linguagem, porém esta lei não previa
a formação e a qualificação dos professores. Com a sanção da Lei 11.769 em agosto
de 2008 o ensino de música tornou-se conteúdo obrigatório, mas não exclusivo no ensino
curricular de Arte, alterando o Artigo 26º da
LDBEN de 9394/96, trazendo a possibilidade
da implantação efetiva do ensino de música
nas escolas de uma forma mais abrangente:
As legislações e os documentos educacionais que definem a Educação Infantil, entre
eles a Declaração dos Direitos das Crianças,
a Constituição Federal (BRASIL, 1988), a LDB
(BRASIL, 1996), as DCNEI (BRASIL, 2010a),
o Currículo Integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO, 2015a), e os Indicadores
de Qualidade da Educação Infantil Paulistana
(SÃO PAULO, 2016a), provocaram o redimensionamento do papel da escola, dos bebês,
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Com as brincadeiras, aprendem sobre si
mesmas, sobre os homens e as mulheres e as
suas relações com o mundo, sobre os objetos
e os significados culturais do meio em que vivem. Nesse sentido, brincar é uma experiência
por meio da qual os valores, os conhecimentos, as habilidades e as formas de participação
social são constituídos com a ação coletiva
das crianças.
Com base no RCNEI (1998) pode-se iniciar o
processo de musicalização na educação infantil tornando o ambiente sonoro, com materiais e
elementos que promovam o acesso a música,
em diferentes aspectos. Nos cantos desenvolvidos pelos adultos, nas cantigas de roda e de
ninar e nas diferentes brincadeiras que incluem
música, são proporcionados momentos significativos de contato com a música.
O professor pode aproveitar situações em
que há um maior interesse das crianças para
transformá-los em improvisos musicais, na forma de jogos, que estimulam a memória auditiva e musical, as crianças podem criar pequenas canções e trabalhar com rimas utilizando
os elementos do dia a dia em sala de aula:

A música no contexto da educação infantil
vem, ao longo de sua história, atendendo a
vários objetivos, alguns dos quais alheios às
questões próprias dessa linguagem. Tem sido,
em muitos casos, suporte para atender a vários
propósitos, como a formação de hábitos, atitudes e comportamentos: lavar as mãos antes
do lanche, escovar os dentes, respeitar o farol
etc.; a realização de comemorações relativas
ao calendário de eventos do ano letivo simbolizados no dia da árvore, dia do soldado, dia das
mães etc.; a memorização de conteúdos relativos a números, letras do alfabeto, cores etc.,
traduzidos em canções. Essas canções costumam ser acompanhadas por gestos corporais,
imitados pelas crianças de forma mecânica e
estereotipada (BRASIL, 1998, p. 47).
As brincadeiras musicais podem ser desenvolvidas de maneira independente e na maioria
das vezes não necessitam de materiais para a
sua prática, sendo utilizando recursos simples.
Os professores de educação infantil podem utilizar estes tipos de brincadeiras para desenvolver algumas habilidades nas crianças que serão vivenciadas no processo de alfabetização.
A linguagem musical possui uma estrutura e
algumas características próprias, entre elas temos a produção, que é centrada na experimentação e na imitação; a apreciação que trata da
percepção tanto dos sons e silêncios quanto
das estruturas e organizações musicais; e a reflexão que traz questões referentes à organização, criação, produtos e produtores musicais.
As crianças menores podem ter contato com
a prática musical por meio das brincadeiras
e atividades lúdicas que desenvolvem a percepção, um exemplo deste tipo de atividade e
quando o professor canta para os bebês e a
criança passa a imitar alguns sons e ruídos. As
canções de ninar, os brinquedos sonoros e as
brincadeiras com sons e palmas também contribuir para repertoriar a música na educação
infantil, favorecendo a interação, por meio da
criação, dos gestos, da imitação e das expressões corporais:
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O brincar permeia a relação que se estabelece com os materiais: mais do que sons, podem representar personagens, como animais,
carros, máquinas, super-heróis etc. A partir dos
três anos, aproximadamente, os jogos com movimento são fonte de prazer, alegria e possibilidade efetiva para o desenvolvimento motor e
rítmico, sintonizados com a música, uma vez
que o modo de expressão característico dessa faixa etária integra gesto, som e movimento
(BRASIL, 1998, p. 52).
De acordo com Brito (2003) para as crianças, fazer ou ouvir música não significa seguir
regras ou observar características, a criança
pequena interage com os objetos sem a percepção de que está criando música ou sons,
ela não está preocupada em fazer música da
forma como estamos acostumados, mas realiza os movimentos e ações sem intencionalidade musical, a criança apenas toca.
Tão importante quanto ouvir a música é a movimentação corporal já que as crianças se expressam de uma maneira global. O repertório
musical utilizado deve ser variado não apenas
utilizando reproduções de músicas infantis veiculadas na mídia que em sua maioria apresentam contextos e movimentos estereotipados, é
necessário ampliar o repertório musical infantil,
enriquecendo este universo com elementos diferentes que perpassam todos os gêneros e
estilos musicais.
Segundo Brasil (1998) as músicas de outros
países também devem ser apresentadas e a
linguagem musical deve ser tratada e entendida em sua totalidade como linguagem presente
em todas as culturas, que traz consigo a marca
de cada criador, cada povo, cada época:
No brincar, as crianças expressam e comunicam suas experiências, reelaboram-nas, reconhecendo-se como sujeitos pertencentes
a determinado grupo social e a um contexto
cultural. Por meio das brincadeiras, aprendem
sobre si mesmas, sobre os homens e as mulheres e as suas relações com o mundo, sobre os objetos e os significados culturais do
meio em que vivem. Nesse sentido, brincar é
uma experiência por meio da qual os valores,
os conhecimentos, as habilidades e as formas
de participação social são constituídos com a
ação coletiva das crianças (SÃO PAULO, 2019,
p. 88).

As músicas instrumentais proporcionam à
criança um contato musical diferenciado abrindo possibilidades de novas formas de trabalho
com a música. O resgate de músicas regionais
se constitui em outra atividade que deve ser
trabalhada com as crianças resgatando a música tradicional e aproximando as crianças dos
valores de sua cultura.
Segundo o RCNEI (1998) é importante que o
professor possa estar atento a maior ou menor
adequação dos diversos instrumentos à faixa
etária de zero a seis anos. As atividades que
visam a linguagem musical devem ocorrer com
frequência por meio de jogos, interpretação e
composições, além destas atividades a construção de instrumentos musicais pelas próprias
crianças proporciona a elas vivências relacionadas à produção de sons, a exploração de
materiais diversos e o fazer música no momento em que os instrumentos são confeccionados
e manuseados pelas crianças:
A escola é um lugar onde se aprende a conduzir a existência, tendo em vista o interesse
comum, e não apenas os desejos e interesses
individuais. Na Educação Infantil, os espaços
possibilitam o exercício da ação coletiva e da
autonomia dos bebês e das crianças nas suas
investigações, isto é, na sua descoberta de si
e dos outros e no conhecimento do mundo.
Estar nesse espaço educativo possibilita aos
bebês e às crianças criar uma voz própria, com
autoria e protagonismo. É um tempo para identificar os seus sentimentos e desejos, construir
um estilo pessoal frente ao mundo, aprender a
compreender as pessoas e a diversidade de
seus modos de ser e estar, fazer escolhas desenvolvendo significados pessoais e significações sociais (SÃO PAULO, 2019, p. 23).
Segundo Brasil (1998) o professor deve utilizar as Artes Visuais como um procedimento de
atividades lúdicas para crianças de 0 a 6 anos.
Segundo esse documento, o professor em sua
prática deve favorecer o desenvolvimento da
criança, permitindo que ela tenha contato com
diferentes materiais e objetos, proporcionando
o fazer musical e a exploração, respeitando a
vontade das crianças.
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De acordo com o Decreto 54.792/2014 que regulamenta a Lei 15.892/2013 fica estabelecido
que o ensino obrigatório de Música na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, versará com as
seguintes orientações:

Tabela 1 – Orientações para o Ensino de Música na RME-SP
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O artigo 26 da LDBEN 9.394/96 determina,
em sua parte que aborda a currículo da Educação Básica, que que a música deverá ser
conteúdo obrigatório, porém, não somente trabalhado no componente curricular Artes.

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção
estética, que caracterizam um modo próprio de
ordenar e dar sentido à experiência humana:
o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer
as formas produzidas por ele e pelos colegas,
pela natureza e nas diferentes culturas (BRASIL, 1997, p.19).

A música faz parte do conteúdo da disciplina
de Arte, obrigatória nas escolas cabendo aos
sistemas de ensino e aos educadores da disciplina, desenvolver maneiras de trabalho com
esse conteúdo em suas propostas pedagógiA formação dos professores que atuam nas
cas e em suas práticas cotidianas em sala de
séries iniciais e na educação infantil ainda proaula.
duz alguns equívocos de como se trabalhar
Para Mendes (2009) a música não pode ser com este conteúdo, alguns profissionais não
trabalhada de maneira descontextualizada ou se veem capazes de realizar determinadas aticomo uma forma de passar o tempo, é fun- vidades musicais, justificando que é necessário
damental que a atividade com música seja ter certas aptidões para trabalhar com música.
programada, pensada e tenha objetivos claA música inserida na disciplina de Arte,
ros, permitindo a exploração e a manipulação
de materiais, a escuta de sons, dentre outras como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo
ações que promovam o fazer musical. Deve ha- da disciplina, pode contribuir, não só para a
ver uma conciliação entre prazeres que a músi- formação cultural das crianças e adolescentes,
ca proporciona e sua importância como forma na medida em que irão ampliar seus repertórios acerca da diversidade musical, como tamde expressão:
bém para a melhoria na qualidade do ensino
da Arte, estimulando o aluno a ampliar as suas
linguagens artísticas e os seus conhecimentos.
Os conteúdos para o trabalho com
música na educação infantil com crianças menores, devem abranger alguns
conceitos, dentre eles: a exploração de materiais e a escuta de obras musicais para
propiciar o contato e experiências com a linguagem musical; o som e o silêncio; a vivência da organização dos sons pelo fazer e
pelo contato com diferentes obras e a reflexão sobre a música como produto cultural do
ser humano.
O movimento corporal e os gestos estão estreitamente ligados ao trabalho com música.
A música implica em gesto e em movimentos
e o corpo manifesta os diferentes sons que
vai percebendo. O professor pode aproveitar
situações em que há um maior interesse das
crianças para transformá-los em improvisos
musicais, na forma de jogos, que estimulam
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a memória auditiva e musical, as crianças podem criar pequenas canções e trabalhar com
rimas utilizando os elementos do dia a dia em
sala de aula:
É preciso oportunizar que todas as crianças
participem da experiência lúdica e, se preciso
for, mudar a rotina, de modo a propiciar a participação e inclusão de todos. As (os) professoras (es) têm ainda a tarefa de fazer tentativas e
gradativamente ir oferecendo experiências que
as crianças gostem; possibilitar que as crianças
possam escolher vivências (oferecendo possibilidades de escolha); encorajar, sempre que
possível, que as próprias crianças convidem as
que não se sentem incluídas a participar das
brincadeiras (SÃO PAULO, 2019, p. 93).
As histórias trabalhadas em sala de aula podem ser sinalizadas pelas crianças de diferentes formas, produzindo música e ampliando o
trabalho musical com as crianças, neste caso,
as crianças podem ser convidadas a reproduzir
os sons narrados na história, como o bater de
portas, o canto dos animais, os sons da natureza, etc.
As necessidades de contato corporal são
importantes no momento do fazer musical, o
brincar, o dançar e o cantar com as crianças
devem estimulá-las e levar em consideração
tais aspectos. As letras das músicas trabalhadas com as crianças menores devem ser mais
fáceis, com menos palavras, permitindo que as
crianças se apropriem de forma mais tranquila não comprometendo a realização musical.
Os gestos também não devem ser excessivos
para que as crianças não parem de cantar para
tentar realizá-los.
Para o trabalho com a criança pequena todos
os instrumentos musicais podem ser utilizados
sendo importante valorizar aqueles presentes
nas diferentes regiões e aqueles construídos
pelas próprias crianças. As formas de utilização dos diferentes instrumentos variando a força, intensidade e os movimentos, propiciando
as crianças novas experiências e diferentes
percepções dos sons produzidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As crianças menores podem ter contato com a prática musical por meio das brincadeiras e
atividades lúdicas que desenvolvem a percepção, um exemplo deste tipo de atividade e quando
o professor canta para os bebês e a criança passa a imitar alguns sons e ruídos.
As canções de ninar, os brinquedos sonoros e as brincadeiras com sons e palmas também
contribuir para repertoriar a música na educação infantil, favorecendo a interação, por meio da
criação, dos gestos, da imitação e das expressões corporais.
A música é incluída nas atividades permanentes propostas em diversos documentos da educação, desta forma, o currículo escolar deve prever e garantir tais experiências às crianças, facilitando as interações com diferentes manifestações musicais, artísticas, de literatura, de dança,
dentre outras linguagens.
A partir de 1995, são divididas as especificidades do conhecimento artístico em quatro modalidades: Música, Teatro, Dança e Artes visuais. Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais/Artes para o Ensino Fundamental, Referenciais Curriculares para a Educação Infantil e Parâmetros
Curriculares para o Ensino Médio trataram de explicitar os conteúdos de música, artes cênicas,
artes visuais e dança e suas metodologias específicas.
As brincadeiras musicais podem ser desenvolvidas de maneira independente e na maioria
das vezes não necessitam de materiais para a sua prática, sendo utilizados recursos simples.
Os professores de educação infantil podem utilizar estes tipos de brincadeiras para desenvolver
algumas habilidades nas crianças que serão vivenciadas no processo de alfabetização.
A formação dos professores em Artes, que atuam nas séries iniciais e na educação infantil ainda produz alguns equívocos de como se trabalhar com este conteúdo, alguns profissionais não
se veem capazes de realizar determinadas atividades musicais, justificando que é necessário ter
certas aptidões para trabalhar com música.
Tão importante quanto ouvir a música é a movimentação corporal já que as crianças se expressam de uma maneira global. O repertório musical utilizado deve ser variado não apenas
utilizando reproduções de músicas infantis veiculadas na mídia que em sua maioria apresentam
contextos e movimentos estereotipados, é necessário ampliar o repertório musical infantil, enriquecendo este universo com elementos diferentes que perpassam todos os gêneros e estilos
musicais.
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A RELAÇÃO INTERPESSOAL COMO
FACILITADORA DA INCLUSÃO DA
DIVERSIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR

RESUMO: Este artigo parte da ideia de que para manter relações positivas no contexto escolar,
um dos primordiais fatores é o estímulo, para tanto, busca discutir a necessidade das relações interpessoais fundamentadas na afetividade e no companheirismo no contexto escolar
e sua contribuição na vida cotidiana de docentes e alunos como facilitadora para a inclusão
da diversidade. Dessa forma busca refletir sobre a maneira como a prática do educador, no
contexto escolar colabora para a inclusão de todos os alunos, visto que sempre nos esbarramos com uma enorme diversificação nas turmas escolares e assim, é preciso pensar na prática
profissional do docente como mola propulsora no método de inclusão. Diante disso, surge a
seguinte questão: Como as relações interpessoais podem facilitar a inclusão das diversidades
no contexto escolar? Com isso, percebe-se que é imprescindível que o ambiente escolar seja
adequado e o ensino voltado para a interdisciplinaridade, pois, com certeza, influencia nas
relações interpessoais que precisam estar equilibradas para propiciar ao aluno o progresso de
forma integral e respeitando as diversidades.

Palavras-chave: Relações; Inclusão; Diversidade; Ambiente Escolar.
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INTRODUÇÃO

H

oje a escola é um espaço onde se constroem relações humanas, sendo assim, a afetividade possibilita a prática do respeito mútuo. O bom relacionamento do professor com
o aluno é necessário para o desenvolvimento das relações pessoais, por conseguinte,
a afetividade é um fator de inclusão escolar.
Baseado no relacionamento construído com as crianças abre-se uma porta de acesso para o
progresso pessoal e profissional, visto que é possível um melhor ensino quando há um comprometimento mútuo entre os pares, numa convivência harmoniosa, onde os indivíduos se importam
e trocam afetos, torna-se uma convivência positiva e com possibilidades de uma aprendizagem
mais agradável e com maior satisfação.
Com isso, este artigo aponta para a prioridade de nos atermos para as conexões entre as
pessoas no contexto escolar com o intuito de desenvolver um ambiente sadio, inclusivo, diversificado e que contribua para aprendizagens significativas.
Diante de tantas atribuições diárias, muitas vezes, deixamos de estabelecer valores que são
fundamentais para estabelecer as relações entre as pessoas no contexto educacional. Tais atitudes vão transformando as relações em algo superficial e os seres humanos vão se afastando
uns dos outros, o que ajuda para desmotivação e falta de estímulo, além de aumentar a dificuldade de inclusão das diversidades, pois a ligação com outro ser traz a garantia de que não estamos isolados nessa difícil tarefa na luta pela educação. Diante disso, surge a seguinte questão:
Como as relações interpessoais podem facilitar a inclusão das diversidades o contexto escolar?
Dessa forma, este estudo tem o propósito de refletir sobre a maneira como a prática docente,
no ambiente educacional colabora para a inclusão de todos os alunos, visto que sempre nos esbarramos com enormes e diversificadas turmas escolares e assim, é essencial pensar na prática
profissional do docente como mola propulsora no sistema inclusivo. Contudo, para fundamentar
este trabalho, utilizou-se uma pesquisa aplicada, de metodologia bibliográfica de caráter exploratória, com reflexão na leitura de livros, artigos, revistas e sites, bem como pesquisa de grandes
autores referente a este tema de forma qualitativa.
Para tanto, esse trabalho se justifica pela preocupação com a ligação entre professor-aluno,
buscando uma maneira de ajudar para que a instituição educacional seja um local de relações
mais agradáveis entre os membros que a compõem, favorecendo assim a aprendizagem num
ambiente inclusivo, afetivo e prazeroso.
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A DIVERSIDADE NO AMBIENTE
ESCOLAR

fizeram parte dos movimentos que estimulam
no Brasil após redemocratização do país. Na
concepção de Gadotti (1992, p. 21), “A escola
que se insere nessa perspectiva procura abrir
os horizontes de suas crianças para o entendimento de outras culturas, de outras linguagens
e modos de pensar, num mundo muito mais
próximo, procurando construir uma sociedade
pluralista”.

Para Santos (2008), a diversidade, entendida como construção histórica, social, cultural
e política das diferenças, realiza-se em meio
às relações de poder e ao crescimento das
desigualdades e da crise econômica que se
acentuam no contexto nacional e internacional.
Não se pode negar, nesse debate, os efeitos
O Parecer n. 017/2001 do Conselho Nacioda desigualdade socioeconômica sobre toda o
meio social e, em especial, sobre os coletivos nal de Educação reconhece que:
sociais considerados diversos.
No Brasil, as discussões sobre os temas
como diversidade, diferenças, cultura, na educação, aumentaram desde a Lei nº 10.639/03,
tornando obrigatório no contexto educacional
o ensino de história da cultura afro-brasileira e
africana, além da Lei nº 11.645/08 que constitui a questão indígena nos currículos escolares.
Os indivíduos apresentam diversificadas características comportamentais que influenciam as
suas ações na sociedade. A nossa formação
enquanto pessoa ocorre por meio dos conhecimentos que adquirimos no convívio com outros
atores sociais.
Na concepção de Santos (2008, p.18) refletir
sobre inclusão parte do entendimento de que a
inclusão é a ideia que todas as crianças, sem
exceção, têm direito à educação juntamente
com outras crianças em um mesmo ambiente escolar, sem que a instituição queira requisitos para o acesso, sem a seleção dos alunos, mas, que seja uma escola com garantias
ao acesso e a estadia de todos os membros.
Dessa maneira, alunos advindos dos mais diferentes ambientes, com culturas e formas de
vida diferenciadas, necessitam ser acolhidos,
respeitados e educados da mesma maneira,
sem nenhuma distinção.

A consciência do direito de constituir uma identidade
própria e do reconhecimento da identidade do outro se
traduz no direito à igualdade e no respeito às diferenças,
assegurando oportunidades diferenciadas (equidade),
tantas quantas forem necessárias, com vistas à busca
da igualdade. O princípio da equidade reconhece a diferença e a necessidade de haver condições diferenciadas para o processo educacional (BRASIL, 2001, p.11).

Para tanto, a instituição escolar é vista como
o principal espaço para favorecer a inclusão e
melhorar a convivência entre as crianças, os
docentes, a gestão e funcionários, possibilitando assim o ingresso aos bens culturais. Dessa
forma, é essencial que a instituição encontre
caminhos para trabalhar democraticamente,
oferecendo projetos para uma melhor vivência
para todos os membros, independentemente
de sua condição social, de sua condição econômica, da raça, sexo, religião, etc. Todas as
crianças têm o direito de estudar, participando,
aprendendo, sem discriminação ou qualquer
outro tipo de hostilidade.

A respeito de inclusão Mantoan (2005) nos
diz que a inclusão é para todos, ou seja, ela
acolhe todas as pessoas, sem distinção. Ao
discutir sobre a inclusão na escola, é essencial
que se pense em modificar a estrutura, o funcionamento e a resposta educativa, tornando
a escola um espaço para que todas as diferenças sejam aceitas, e não referindo somente
Para Pabis e Martins (2014, p. 10) é pos- aos alunos com necessidades educacionais
sível encontrar numa mesma turma, alunos especiais.
vindos dos mais variados grupos sociais, com
diferentes níveis econômicos pertencentes a
diversas etnias, e até aqueles cujas famílias
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Nessa perspectiva, para revelar esse quadro
de discriminação e preconceito que está agregado socialmente no Brasil, é importante que a
sociedade civil manifeste expectativas de mudança. A população deve reivindicar de forma
organizada para transformar o país em um lugar que aceita as diversidades, e faça isso valer, para que os cidadãos e cidadãs respeitem
as diferenças e tenham direitos iguais, independentemente da região geográfica, situação
econômica, gênero, cor da pele, etnia a qual
pertença, etc. (MANTOAN, 2005).
Dessa forma, a escola é um espaço onde se
concentra muitos jovens em desenvolvimento
da construção de identidade, ou seja, é um local propício para que possamos diminuir a discriminação e as diversas formas preconceituosas.Para alcançar a aprendizagem para todos
os indivíduos, a educação de inclusão necessita estar engajada em um sistema responsável,
permitindo que desencadeiam sentimentos de
respeito aos ditos diferentes, sendo solidários
e participantes. Segundo Mantoan (1997):

Por outro lado, esses estudos exigem da escola novos procedimentos de ensino e aprendizagem, concebidos a partir de uma mudança
de atitudes dos professores e da própria instituição, reduzindo todo o conservadorismo de
suas práticas, em direção de uma educação
verdadeiramente interessada em atender às
necessidades que, ora mais, ora menos, todos
os aprendizes demonstram. Esse esforço de
atualização e de reestruturação das condições
atuais do ensino fundamental tem como consequência natural a inclusão escolar e garante o cumprimento do princípio democrático de
“educação para todos”, que só se concretiza
nos sistemas educacionais especializados em
todos os alunos e não apenas em alguns deles, os deficientes (MANTOAN, 1997, p.116).

Nesse sentido, romper obstáculos e aceitar
o novo é um desafio enorme que requer muita disposição. Por isso, às vezes é mais cômodo para nós, culparmos os indivíduos que
são considerados diferentes para que elas se
adequem à sociedade, e se esforcem para serem iguais a outras. Isto é, sejam “normais” e
desenvolvam um comportamento e ações que
se encaixem no que se define como correto,
como a verdade.
A busca por uma instituição de qualidade,
objetiva uma educação que garanta a emancipação e humanização do aluno, entretanto,
é fundamental que o sistema de ensino lute
por uma educação para todos, com enforque
as diversidades presentes em seu contexto.
Não é um trabalho tranquilo, no entanto, exige
transformações no sistema e exige mudanças
consideráveis na visão dos comprometidos,
refletindo sobre as adaptações da criança ao
contexto escolar.

AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS
Atualmente as relações interpessoais é um
dos assuntos mais tratados diariamente no contexto escolar e na atuação diária entre diversos
indivíduos, entre colegas de trabalho, alunos,
contexto familiar e social em geral. Moscovici
(2011. p.66) acredita que “os indivíduos interagem e trabalham com outras pessoas e portam-se como pessoas, isto é, reagem às outras
pessoas com as quais entram em contato”.
Assim, é possível determinar que o indivíduo
é essencialmente movido pela razão, mas também por tudo que está em volta, e principalmente pelo sentimento e percepção. Então, no
instante em que o indivíduo acredita estar em
um lugar adequado e confiável poderá produzir mais e melhor, ela sempre estará livre para
isso. Considerando a quantidade de relações
interpessoais que a criança adquire durante
sua vida e, principalmente no progresso do ensino e da aprendizagem, a instituição de ensino
é o principal meio onde a criança possa adquirir também valores, visto que tais relações, no
decorrer de sua vida, podem interferir no seu
caráter e, muitas vezes em sua conduta durante esse processo (MOSCOVICI, 2011).
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Para tanto, quanto mais afetividade a criança
mantém com seus familiares, colegas, professores, melhor será seu desenvolvimento social
e cognitivo, visto que sua interação com outras
crianças ou com o meio lhe proporciona mais
autoconfiança. Segundo Saltini (2008, p.12),
inicialmente, educar consiste em conduzir ou
criar meios para a adaptação da criança de
zero até seis anos na educação infantil, possibilitando desenvolver sua capacidade motora estabelecendo uma conexão afetiva com o
mundo que a cerca.

Para Antunes (2007, p.9) um grupo de estratégias que facilitam a comunicação e as
linguagens determina laços consistentes nas
conexões entre as pessoas. É uma forma de
ação que tem como objetivo bases emocionais
e psicopedagógicas, conquistar uma etapa favorável e garantir através de uma visão sistêmica a integração das pessoas através de uma
contribuição confiante e contínua. Entretanto,
esta conexão gira em torno das ações do próprio indivíduo, case sejam positivas, a relação
será positiva e construtiva, porém se as atitudes forem negativas, a consequência será uma
No entanto, apesar de necessária, somente relação repleta de frustrações.
o convívio com outras crianças não é o principal caminho para as relações interpessoais,
Desse forma, Antunes (2007) enfatiza que
a brincadeira é uma das principais formas das uma pessoa será sempre um verdadeiro univercrianças interagirem de forma social e cultural. so com sua individualidade, seus atos e seus
No entanto, é possível determinar que um in- pensamentos, buscando paradigmas próprios.
divíduo é coerente quando seus sentimentos A individualidade e maneira de ser individual,
e pensamentos entram em conexão com suas a qual carrega consigo mesmo, além da carga
ações e interações com os outros indivíduos. genética, há também sua cultura, hábitos e visiIsso também é possível quando se atribui ou- bilidade de um mundo diverso. Segundo Mostras capacidades nas relações interpessoais, covici (2011), a capacidade interpessoal não
assim como a preservação ou o aumento da é só um dom ou um talento inato da pessoa,
autoestima, da qualidade da conexão, maior mas uma competência que se pode processar
estabilidade dos ganhos e das perdas entre os através de treinamento próprio. Sendo assim,
pares da interligação; assim como respeito e a divergência entre os que desenvolvem esta
amplitude dos direitos e deveres. A estabilida- capacidade e os que não conseguem, é a esde ou a evolução da qualidade das relações truturação, o querer e o fazer.
interpessoais também indicam a capacidade
social (SALTINI, 2008, p.12).
Não existe uma receita pronta para criar relações interpessoais, mas começar a pensar
Assim, pode-se considerar que as relações em processos de interação entre as crianças,
interpessoais são essenciais não somente para proporcionando espaços e momentos de ina melhoria das atividades profissionais, como teração, pode abrir alguns caminhos, pois as
também na conexão social e familiar. Visto que crianças que tiveram experiências de inclusão
compreendida e desenvolvida pode ser prati- podem, talvez, passar a ser ótimos professores
cada em cada momento da vida. Saltini (2008, para reduzir desigualdades e construir uma sop.102) acredita que “[...] dar oportunidade para ciedade inclusiva no futuro.
o aluno expressar seus sentimentos” e compartilhar com as demais crianças da classe,
podendo demonstrar os sentimentos que estão
sendo evidenciados nesse momento.
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A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO
Conforme Gadotti (1992), constituir boas conexões com as crianças é primeiramente para
se adquirir um bom local de estudo propício.
Para que as práticas educativas sejam vantajosas e significativas para a criança, ele necessita sentir interesse pelo docente, e isso irá ajudar na construção dos saberes relacionados
aos conteúdos trabalhados.
O relacionamento entre educador e aluno é
muito importante para todo sistema de construção do saber, considerando também que o
contexto de afeto pode proporcionar uma melhor aprendizagem e que ela ocorra através de
uma interligação contínua. É comum das crianças verem no professor uma imagem que queriam ver na família, no entanto, podem também
trazer danosas consequências se o educador
não conseguir conduzir de modo propício esta
situação de afeto na escola (GADOTTI, 1992).
Sabemos que a baixa autoestima, seu emocional, ou problemas pessoais, interferem no
desempenho do educador em sala, ocorrendo
também o desinteresse da criança, e a impaciência do docente que irá interferir no comportamento destes alunos e pode estabelecer
uma relação negativa com as consequências
de ensinar, resultando em não gostar de aprender. O docente que têm segurança no que ensina, integração com a sala, motivação e competência no que faz, consegue conviver com
os desafios diários, pois as trocas que ocorrem com o alunado, não têm limite e permeiam
todo procedimento de aprendizagem. Para Gadotti (1992, p. 70):
Todo indivíduo pode aprender e ensinar, e, no sistema de construção do conhecimento, todos os envoltos
aprendem e ensinam. O desenvolvimento de ensino-aprendizagem é mais eficaz quando o educando participa, ele mesmo, da construção do ‘seu’ conhecimento
e não apenas “aprendendo” o conhecimento (GADOTTI, 1992, p.70).

Para o autor (1992), o diálogo é o caminho
essencial para a aproximação com o aluno,
pois através do entendimento e respeito como
pessoa humana pode ser capaz de perceber
a real identidade da criança, por trás de uma
caricatura diária onde se esconde com seus
problemas, anseios e preocupações, pois o
adolescente visa demonstrar por intermédio de
palavras e gestos o que conceitua e o que necessita momentaneamente.
Os relacionamentos entre docentes e as
crianças dependem muito do clima que se instala em sala, da relação empática entre eles, do
saber ouvir, compreender e discutir, estabelecendo um elo entre o conhecimento do professor e o deles, caberá ao professor incentivá-los
a serem cidadãos responsáveis e conscientes
de seus deveres sociais. Nas percepções de
Freire (1996): “Ensinar requer o bem estar do
aluno, não expressa que o docente é obrigado
a ter o mesmo sentimento por todos os alunos,
significa que o educador necessita ter afeição
pela criança sem medo de expressá-la”.
Independentemente do docente não simpatizar com alguma criança, durante as aulas esses conflitos devem ser esquecidos. O profissional tem a obrigação ética de prevalecer a
qualidade e seriedade de seu trabalho.É pertinente que o docente passe segurança para
seu alunado, que um sentimento de confiança,
amizade e respeito mútuos seja estabelecido,
pois assim a criança se sentirá mais à vontade, tornando a aprendizagem mais fácil. Para
Cunha (2008, p.57) “É relevante que o docente
conheça os estágios do desenvolvimento cognitivo do seu aluno, para utilizar os mecanismos educativos apropriados que provam práticas pedagógicas estimulantes, não restritivos,
adequados ao período de amadurecimento de
cada idade”.
Um dos eixos principais no momento é a inclusão na Educação de quem está estudando.
As transformações constantes da sociedade
exigem que a instituição tenha um olhar amplo e adequado às novas mudanças, por isso,
mais do que ser instruída por professores, a
população precisa ser educada por educadores, compreendendo-se que todos os que têm
1180
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presença permanente no contexto educacioPara o autor (2008), esse preparo também
nal, em contato com os estudantes, são edu- deve se referir ao aprofundamento das questões
cadores, independentemente da função que relativas à inclusão de deficientes no contexto
exerçam (BRASIL, 2006).
do ensino regular. Deve analisar as relações de
ensino e aprendizagem, especialmente, entenO docente necessita reconhecer-se como der como acontece a aprendizagem das crianmediador no desenvolvimento de ensino e da ças deficientes ou não. Fica claro, porém, que
aprendizagem, ajudando a criança na constru- uma das dimensões mais importantes no sisção do saber e na busca de estratégias para tema de ensino-aprendizagem da criança com
a resolução das situações apresentadas, para deficiência é a dimensão afetiva, pois sua preque o conhecimento adquirido possa ser so- sença na educação potencializa e impulsiona
cializado e aplicado em todas as situações de o desenvolvimento educativo de tal forma que
suas vidas. No contexto escolar, como afirma a criança se sente mais motivada pela aprendiLibâneo (2004), “é que os docentes enfrentam zagem que lhe é proposta.
e resolvem problemas, elaboram e modificam
procedimentos, criam e recriam práticas eduSegundo Saltini (2008, p.100) os relacionacacionais e, com isso, vão promovendo mu- mentos entre docente e aluno muitas vezes
danças pessoais e profissionais”.
estão presentes diariamente com as classes
na aula, essa interação entre os sujeitos proNa concepção de Gadotti (1999, p. 2) o do- porciona melhor a concepção do conhecimencente deve colocar o diálogo em prática, não to e facilita a aprendizagem num ambiente de
deve se colocar na posição de dono do saber, credibilidade e aproximação dos seres. Essa
deve se colocar na posição de quem não sabe aproximação entre docente e aluno estimula a
de tudo, reconhecendo que mesmo um analfa- relação afetiva entre ambos, de modo que a
beto é portador do conhecimento mais impor- prática docente estimula a vida social da criantante, que é o da vida. Assim, para que a esco- ça e torna as aulas mais harmoniosas.
la e o docente sejam cúmplices incondicionais
da diversidade, o educador precisa ser modelo
Maldonado (1994, p. 39) que diz, atitudes
para seu alunado, com isso, professores pre- ríspidas, grosseiras e agressivas, dificultam a
conceituosos formam alunos preconceituosos, conexão interpessoal professor/alunos, onde
e, em consequência, professores inclusivos for- o “medo e a desconfiança como fatores que
mam pessoas que percebem o valor do indiví- impossibilitem a conexão interpessoal, assinaduo através da diversidade.
lando que o amor pode estar escondido sob
camadas de mágoa, medo, tristeza, ressentimento, decepção, vergonha e raiva”. Assim
AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS
sendo, o docente precisa adquirir a sensibiliE O PROCESSO DE ENSINOdade para ajudar as crianças com problemas
APRENDIZAGEM
afetivos na turma, pois só com um olhar diferenciado diante das fragilidades emocionais do
Conforme Saltini (2008), a educação da in- alunado e atitudes de respeito, pode-se consclusão requer mais do que recursos materiais truir vínculos afetivos que contribuirão no avanadequados, também é necessário muito mais ço do processo das relações interpessoais.
que mão de obra qualificada para exercer o
trabalho nas escolas. É extremamente relevanA escola como ambiente humanitário, com
te que a gestão e os professores se preparem laços de compreensão e entendimento, com
para receber todo tipo de aluno e estejam ap- atividades dinâmicas e admiradas, com partitos a ensinar igualmente, respeitando suas sin- cipação ativa do aluno mostrando seu interesgularidades e suas dificuldades, de forma a se, poderá tornar o aprendizado surpreendente
beneficiar a todos de forma justa e humanitária. (CUNHA, 2008, p.85). Dessa forma, espera-se
da escola inclusiva competência para desenvolver métodos de ensino e aprendizagem ca1181
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pazes de oferecer aos deficientes condições
de desenvolvimento acadêmico, emocional e
social, que os coloque, de forma equitativa, em
condições de acessarem oportunidades iguais
na vida.
O principal passo para a conquista da atenção do aprendiz é o afeto, dessa forma, a escola deve propiciar um ambiente estimulante, que
privilegie a descoberta e favoreça o progresso
de uma consciência crítica e reflexiva;
[...] o que vai modificar ou dar qualidade à criança
será o afeto. São as emoções que proporcionam interpretar os processos químicos, elétricos, biológicos e
sociais que experimentamos, e a vivência que amamos
determinará a particularidade de vida. Dessa forma, todos estão propícios a aprender quando amarem, quando desejarem, quando forem felizes (CUNHA, 2008, p
67).

Para tanto, as crianças também precisam de
orientação adequada e tempo para se adaptarem à nova realidade com as crianças. Tanto os chamados “normais”, quanto os alunos
deficientes passam por novas experiências
de ligação e convivência que devem ser uma
extensão das relações em casa. A satisfação
em aprender não surge espontaneamente nos
alunos, a maioria aprende como obrigação e
não por satisfação. O educador não deve se
preocupar somente com o aprendizado, com
a absorção de informações, mas sim com as
relações significativas, com o que pertence a
vivência da criança (CUNHA, 2008).
Para as crianças o aprender se torna interessante, quando o educador o faz sentir-se
competente, em suas atitudes e os motiva nas
participações das aulas, acompanhando suas
ações no desenvolver das atividades, que proporciona a curiosidade como fonte de pesquisa, alimenta sua autoestima com palavras de
incentivo e apreciação.
A serenidade e a paciência do educador,
mesmo em situações difíceis, perpetuam a paz
que o alunado necessita. Observa a ansiedade,
a perda de controle e a instabilidade de humor
vão assegurar à criança ser o continente de
seus próprios conflitos e raivas, sem explodir,
elaborando-os sozinha ou em conjunto com o
educador (SALTINI, 2008, p.102).

A conexão entre afetividade e cognição no
progresso do educando e no contexto educacional está diretamente relacionada com o bom
desempenho escolar. Ou seja, um docente que
estimule suas classes o aluno deficiente a desempenhar suas tarefas utilizando-se da afetividade consegue melhor desempenho na aprendizagem dessa criança. Ainda nos salienta
Maldonado (1994, p. 42), que o docente pode
reconhecer quando o método de evolução do
saber está se concretizando através de um clima agradável para a turma, com um ambiente
rico, acolhedor e construtivo para as crianças,
portanto é obrigação do educador buscar tal
possibilidade.
A criança que se sente amada, valorizada e
respeitada adquire autonomia e confiança, desenvolve uma autoestima positiva acerca de
si mesma, o que significa que ela terá mais
condições de compreender e desenvolver a
sua personalidade. O professor afetivo é aquele que desenvolve estratégias pedagógicas,
educativas, dinâmicas e criativas, demonstra
prazer em ensinar. Diante disto as ocorrências
de aprendizagem oportunizadas pelo professor
devem primar pela interação, troca de experiências e diálogo entre os sujeitos, é necessário
incentivar as crianças, para que estes produzam e possam expor suas ideias e confrontá-las ou outras ideias, sem se sentir inferiorizado, pois assim os levar a ser tornar adultos
mais conscientes de seu lugar na sociedade
(SALTINI, 2008).
Nesse sentido, essas questões nos despertam a oportunidade de uma maior reflexão e
compreensão acerca da associação que a
afetividade estabelece com o aprendizado da
criança deficiente, assim como sua relevância
e suas colaborações no processo educativo.
Assim, a educação deverá ter um caráter amplo e complexo, favorecendo a construção no
decorrer da vida, e todo aluno, independentemente de suas escolhas ou das dificuldades,
poderá beneficiar-se dos programas educacionais, desde que sejam dadas as oportunidades
adequadas para a estruturação de suas potencialidades.

1182

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensar numa escola inclusiva remete-nos primeiramente pensar nos sujeitos envolvidos nessa
situação (professores, gestores e funcionários) necessitam caminhar juntos para uma mesma
direção, ou seja, é essencial que as crianças, de forma geral, adquirem um ensino de qualidade,
pois o método inclusivo não é somente que a educação seja acessível ao aluno, mas que nesse
processo o educando possa vislumbrar condições reais de aprendizagem.
Acreditava-se que quando o professor possui um laço de afetividade com a criança deficiente
facilita o campo de desenvolvimento de seu conhecimento, visto que o alunado se sente segura
ela passa a confiar no educador e, a partir daí se torna muito mais fácil sua aprendizagem.
Para responder ao nosso problema de pesquisa realizamos uma pesquisa bibliográfica, com
isso houve a análise em leitura de livros, artigos, revistas e sites, assim como pesquisa de vários
autores referente ao tema de forma exploratória. Constatou-se aqui que há, dessa forma, uma
nova fundamentação de igualdade de direitos onde é questionada a convivência da criança
deficiente com outras crianças da rede regular, principalmente na educação infantil, pois é um
lugar de encontro de pessoas com suas singularidades, no momento em que estão descobrindo
muitos conhecimentos, relacionados à vivência e ao mundo.
Quanto ao método de inclusão de crianças deficientes, os autores estudados neste artigo concordam que as crianças deficientes, em contato com crianças sem deficiência, aprendem mais
rapidamente, pois encontra nos colegas um modelo positivo de aprendizagem. Dessa forma,
quando crianças interagem e compreendem umas as outras em vários níveis de capacidade, o
benefício é de todas elas.
Sendo assim, o bom relacionamento escolar entre crianças e professores possibilita maiores
benefícios relacionados ao ensino-aprendizagem e principalmente na interação e inclusão em
vários níveis de capacidade. Assim, constata-se r que é imprescindível que o ambiente educacional seja adequado e o ensino voltado para a interdisciplinaridade, pois, com certeza, influencia
nas relações interpessoais que precisam estar equilibradas para propiciar ao aluno a evolução
de forma integral e respeitando as diversidades.
Portanto, a escola como instituição formadora de opinião e com a obrigação de formar a
criança para a cidadania, não pode continuar propagando ideias, conceitos que alimentem o
preconceito e a discriminação contra a pessoa humana. Dessa forma, esperamos que a análise
apresentada na presente pesquisa possa ampliar outros trabalhos, mesmo não sendo definitiva,
embora buscamos provocar uma breve reflexão sobre o tema apresentado
e motivar novos pesquisadores a continuar o debate no que se refere a
relevância da afetividade no sistema de inclusão de crianças deficientes na Educação Infantil.
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tura Afro-Brasileira e Indígena”. Disponível em:
www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei-11645-10-marco-2008-572787-publicacaooriginal-96087-pl.html. Acesso em 05 jun. 2019.
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A CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA PARA
O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL

RESUMO: O presente artigo, por meio de pesquisas bibliográficas pretende refletir sobre a contribuição da música para o processo de desenvolvimento infantil, bem como sua relevância
na estruturação da autonomia e a possibilidade da aplicação no processo formal de ensino
aprendizagem, de forma lúdica e prazerosa, para tanto, os objetivos trabalhados foram: investigar a importância da música no desenvolvimento das crianças na vida escolar; conceituar a
música e a sua importância; analisar as diferentes concepções de música e sua importância
para a formação da criança.

Palavras-chave: Música; Contribuição; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Musical requer conhecimento, sensibilidade, e disponibilidade para proporcionar aos alunos que estão na fase de alfabetização.Esse ensino deve ser prazeroso para
a criança e despertar o prazer pela música, por meio da socialização que possibilita.
Cantar e fazer música estão entre as atividades de aprendizado mais divertidas para as crianças. Por terem ambos os elementos - prazer e aprendizado, considero-os métodos essenciais
para reforçar as habilidades básicas em numeracia e alfabetização.
A música estimula a socialização, a aquisição de vocabulário, às trocas de experiência entre
aluno - aluno, aluno - professor. Todos fazem parte do contexto onde a música é a linguagem
facilitadora de diálogo, cultura, e prazer pelo novo conhecimento. Segundo Brito (2003, p. 32):
Desde pequena, a criança vive cercada por sons, que ajuda no seu desenvolvimento, e nas
suas percepções sensório motoras, ou seja através do choro, grito , risadas, sons que estão perto, como o de brinquedos, também o da chuva do vento, ajuda a criança a conhecer o mundo
sonoro a sua volta. A música é uma das formas de representação simbólica do mundo, onde
podemos nos conhecer e conhecer os outros (BRITO, 2003, p. 32).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam que para que a aprendizagem seja concreta
na formação do cidadão é necessário que todos tenham a oportunidade de participar como
agentes ativos, sendo ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores, dentro ou fora da
aula (BRASIL, 1997):
A presença da música na alfabetização contribui com a memória, na inteligência e também
ajudando na inclusão de crianças com algum tipo de deficiência, pois alivia, relaxa, ajuda no
desenvolvimento social, também na sua convivência com os demais com quem se relaciona
(SNYDER, 1994, p. 37).
Para Snyder (1994) a música contribui para deixar o ambiente escolar mais gostoso, estimulador, onde a criança tenha vontade de aprender; é uma alegria que propicia ao aluno.
A criatividade e a socialização auxiliam no processo ensino aprendizagem, sendo assim se
tornam fatores que dão imensas possibilidades da intervenção da música na vida escolar. A
linguagem musical desenvolve as crianças no contexto social, gerando interação em diversas
áreas, autoestima, no processo motor, equilíbrio, entre outras.
Quando a criança escuta uma música poderá aprender muitas coisas, como ciências, alfabeto,
matemática, entre outras. Portanto, o ensino da música se estende por todas as áreas da aprendizagem. De acordo com Gordon (2000, p. 6):
Através da música, as crianças aprendem a conhecer-se a si próprias, aos outros e à vida. E,
o que é mais importante, através da música as crianças são mais capazes de desenvolver e sustentar a sua imaginação e criatividade ousada. Dado que não se passa um dia sem que, duma
forma ou doutra, as crianças não ouçam ou participem em música, é-lhes vantajoso que a compreendam. Apenas então poderão aprender a apreciar, ouvir e participar na música que acham
ser boa, e é através dessa percepção que a vida ganha mais sentido (GORDON, 2000, p. 6).
Para o autor (2000), é fundamental que a criança consiga compreender a música, dessa
forma ela poderá estabelecer vínculos com os gêneros e estilos que mais tenham significado
para ela, com a intervenção da música na vida escolar. A música deve ser compreendida como
área de conhecimento, que prioriza a apreciação de categorias a serem trabalhadas na educação, devendo se fazer presente por meio do espaço escolar, configurando-se como linguagem
expressiva do sujeito em processo de construção do conhecimento, tornando-se essencial para
a formação do ser humano, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística,
bem como o potencial criativo do sujeito.
A prática da música por meio do aprendizado de um instrumento ou pela apreciação ativa, potencializa a aprendizagem cognitiva, especialmente, no campo do raciocínio lógico, da memória,
do espaço e do raciocínio abstrato, podendo trazer efeitos significativos na maturidade social da
criança (GORDON, 2000).
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Os métodos de educação musical como propostas de ensino constituem uma fonte para
pensar e realizar a prática pedagógico-musical,
de modo que venha atender as necessidades
Para Weigel (1998), a criança está em consdo cotidiano da sala de aula. Segundo Penna
tante desenvolvimento e a cada fase apresenta
(2012, p.21):
um comportamento diferente, tanto o emocional, quanto o social e o intelectual e ao decorEm lugar de se prender a um determinado
rer das atividades de música a criança pode “padrão” musical, faz-se necessário encarar a
desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a música em sua diversidade e dinamismo, pois
imaginação, a atenção, a movimentação e tam- sendo uma linguagem cultural e historicamente
bém a socialização. De acordo Weigel (1998, construída, a música é viva e está em constanp. 13):
te movimento (PENNA, 2012, p. 21).

A INTERVENÇÃO DA MÚSICA NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Todos os aspectos do desenvolvimento estão
intimamente relacionados e exercem influência
uns sobre os outros, a ponto de não ser possível estimular o desenvolvimento de um deles
sem que, ao mesmo tempo, os outros sejam
igualmente afetados (WEIGEL, 1998, p. 13).
Portanto, o desenvolvimento da criança se dá
em todos os momentos e espaços de sua vida,
começando pela família e se alastrando pela
vida escolar ou por qualquer outro espaço social que ela percorra.
Mosca (2010, p.37) denota que a música
“faz parte da nossa história enquanto seres coletivos, culturais e transformadores do mundo”.
Portanto, pode-se concluir que a música é parte integral do homem, uma vez que permite a
sua comunicação e expressão a partir da interação com o meio e com o outro, possibilitando a produção de conhecimento.
A música enquanto linguagem expressiva torna-se essencial para a formação do homem,
uma vez que favorece o desenvolvimento da
sensibilidade estética e artística, bem como o
potencial criativo do sujeito, proporcionando,
portanto o fazer, o apreciar e o interpretar na
música. Vivenciar a música possibilita à criança se envolver e participar do fazer musical em
um estado de entrega e inteireza, no qual a experimentação e apropriação se fazem perante
a experiência musical (MOSCA, 2010).

Conforme Penna (2012), uma aula de música torna-se uma ação significativa para a criança, na medida em que proporciona a articulação entre o novo confronto com a realidade,
oportunizando situações de auto expressão e
de desenvolvimento. Assim, percebe-se que o
ensino da música contribui para o desenvolvimento como um todo do sujeito, quando trabalhada de maneira correta a música é capaz
de envolver o sujeito em um estado interno de
plenitude no qual a vivência da experiência propicia a criação e ampliação do conhecimento.
A Música tem um papel fundamental na vida
do Homem e, mais especificamente, no desenvolvimento da criança. A partir das atividades
musicais, a criança desenvolve sua acuidade
auditiva, começa acompanhar os movimentos,
os gestos e também o ritmo. No decorrer da
infância, a criança começa a desenvolver seu
senso crítico, sua identidade, seu lúdico, se socializando e a interagindo com o outro. Segundo Hummes (2010, p. 22):
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’ (HUMMES, 2010,
p. 22).
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Para o autor (2010), a música deve estar presente nas escolas e nas aulas, nas quais a linguagem musical irá atribuir significado durante o processo de alfabetização. A música em
sala de aula contribui de forma significativa na
aprendizagem da criança, possibilitando a comunicação entre diferentes pessoas, a socialização, estimulando a compreensão e a participação de todos em atividades em comum.

A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM
MUSICAL PARA A CRIANÇA

antes da linguagem e, em seguida, usou esse
processamento para criar e aprender a linguagem .No nascimento, os bebês entendem a
linguagem como se fosse música. Eles respondem ao ritmo e à melodia da linguagem antes
de entenderem o que as palavras significam.
É necessário que a música venha prevalecer
desde os primeiros anos de vida, representando fonte de estimulo, equilíbrio e felicidade,
despertando a comunicação com os outros,
a relação com o mundo. O ensino da música
por muito tempo foi algo restrito, nem todos
tinham a oportunidade de estudar música, seja
por falta de aptidão, recursos financeiros ou até
mesmo de condições favoráveis de ensino. O
que nos permite entender a educação musical,
tão fundamental para a formação integral do
ser humano, como um privilégio para poucos.
Souza (2000, p.164), explica que:

Segundo Jeandot (1997) a música é um fenômeno corporal. Antes de nascer, no útero, o
bebê, por meio das pulsações do coração da
mãe, já tem contato com um dos elementos
fundamentais da música: o ritmo. Desde que
nascemos entramos em contato direto com a
música. Ao acalentar seu bebê a mãe utiliza
Ao incluir objetivos, justificativas, experiênmelodias suaves, o bebê pela boca já emiti cias e condições de ensino-aprendizagem resuas primeiras tentativas de cantos.
sultantes de uma reflexão profunda, num diálogo permanente com a realidade sociocultural,
Ao balançar de uma simples perna, ou do os relatos apontam elementos importantes removimento do seu corpo para frente e para lacionados às práticas pedagógicas de sala de
trás, Jeandot (1997 p.18) descreve como: “[...] aula, como, por exemplo, a sua transformação
movimento bilateral desempenha papel impor- numa ação pedagógica significativa (SOUZA,
tante em todos os meios de expressão que se 2000, p. 164).
utilizam do ritmo, seja a música, a linguagem
verbal, a dança,[...]” De acordo com Piaget
É pertinente ressaltar que a educação mu(1964 p.18):
sical como componente curricular não tem
a pretensão de formar músico profissional, e
O bebê não se contenta mais em apenas re- sim “desenvolver a sensibilidade estética e arproduzir os movimentos e os gestos que con- tística, assim como a imaginação e o potenduziram a um efeito interessante, mas varia-os cial criativo” (SOARES, 2006, p.10). Portanto,
intencionalmente para estudar os resultados todos possuem a capacidade de aprender a
dessas variações, entregando-se a verdadeiras expressar-se por meio da música. Para tanto,
explorações ou experiências para ver (PIAGET, é necessário oportunizar situações propícias à
1964, p. 18).
construção do conhecimento em música, permitindo o acesso de todos à educação.
Portanto, o desenvolvimento da criança é
ampliado conforme os estímulos que recebe e
A música é uma forma de conhecimento,
reproduz os movimentos de acordo com suas sendo um meio para o desenvolvimento da
experiências.A música tem grande influência expressão, do equilíbrio, da autoestima e auno processo de desenvolvimento que se ado- toconhecimento, além de um meio de integrata como linguagem falada, contribuindo para o ção social. Cada sociedade tem uma maneira
seu desenvolvimento harmônico e global (PIA- de compreender as formas de expressões arGET, 1964, p. 18).
tísticas e valorizá-las. Valorização esta, que a
Para o autor (1964), o processamento da mú- música e a educação musical ainda não consica e o desenvolvimento da linguagem com- seguiram alcançar plenamente nas escolas
partilham uma rede sobreposta no cérebro. De brasileiras.
uma perspectiva evolutiva, o cérebro humano
desenvolveu o processamento de música bem
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Bebês e crianças pequenas imitam a linguagem que ouvem usando esses elementos do
ritmo e da melodia, e esse é o estilo de fala
que conhecemos e amamos em crianças pequenas. A música, além de possibilitar comunicar sentimentos que não são possíveis de
expressar apenas com a fala, pode auxiliar no
desenvolvimento humano, aprimorando a sensibilidades, a concentração e a memória. Para
o RCNEI:

A INTERVENÇÃO DA MÚSICA NA
ALFABETIZAÇÃO
A música desempenha uma função extremamente importante na vida da criança, revelando
por meio do seu modo de pensar, agir e interagir com o outros, a sua capacidade de buscar,
de explorar, de criar e aprender. Rosa (1990,
p. 22-23):

O ambiente sonoro, assim como presença da
música em diferentes e variadas situações do
cotidiano fazem com que os bebês, e crianças
iniciem seu processo de musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam melodias curtas,
cantigas de ninar, fazem brincadeiras cantadas,
com rimas parlendas, reconhecendo o fascínio
que tais jogos exercem (BRASIL, 1998. p.51).

A linguagem musical deve estar presente nas
atividades [...] de expressão física, através de
exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, brinquedos e roda cantadas, em que se desenvolve na
criança a linguagem corporal, numa organização temporal, espacial e energética. A criança
comunica-se principalmente através do corpo
e, cantando, ela é ela mesma, ela é seu próprio
Muitos estudos investigaram a importância instrumento (ROSA, 1990, p. 22-23).
da música no desenvolvimento da primeira
infância desde os anos 50. Dois fatos amplaAo acompanhar uma música com gestos
mente aceitos são que as crianças não expressam música da mesma maneira que os adultos ou dançar, a criança trabalha a coordenação
e que os anos desde o nascimento até os seis motora e a atenção; ao cantar ou imitar sons
anos de idade são o período mais importante ela estará descobrindo suas capacidades e
para o desenvolvimento musical de uma crian- estabelecendo relações com o ambiente em
ça. Isso ocorre porque mesmo as crianças que vive. Sendo assim, recebe estímulos para
mais novas recebem tons de música e diferen- tentar interpretar algumas músicas, dando sigciam involuntariamente em frequência, melodia nificado às letra, contribuindo no processo de
e estímulos.
alfabetização. De acordo com os Parâmetros
Segundo os pesquisadores, os primeiros Curriculares Nacionais (1998):
anos da infância são críticos para aprender a
É importante oferecer, também, a oportunidadecifrar os tons da música e criar um sistema
de organização mental para memorizar a músi- de de ouvir música sem texto, não limitando o
ca. Isso significa que, como o desenvolvimento contato musical da criança com a canção que,
da linguagem, as crianças desenvolvem suas apesar de muito importante, não se constitui
habilidades musicais imitando e memorizando em única possibilidade. Por integrar poesia e
ritmos e sons de músicas como bater palmas música, a canção remete, sempre, ao contexto
e cantar em sintonia.
da letra, enquanto o contato com a música insNo entanto, essa capacidade de desenvolver trumental ou vocal sem um texto definido abre
habilidades musicais é influenciada por fatores a possibilidade de trabalho com outras maneipositivos e negativos. Portanto, é necessária ras. As crianças podem perceber sentir e ouvir,
estimulação e exposição suficientes à música deixando-se guiar pela sensibilidade, pela imae ao jogo musical para ajudar as crianças a ginação e pela sensação que a música lhes
transformar seu potencial em crescimento mu- sugere e comunica. Poderão ser apresentadas
sical real.
partes de composições ou peças breves, danças, repertório da música chamada descritiva,
assim como aquelas que foram criadas visando a apreciação musical infantil (RCNEI, 1998,
p.65).
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Portanto, quanto mais ouvimos ou executamos diferentes tipos de música, mais nosso cérebro tem que criar conexões e sinapses para
decodificar aqueles sons e atribuir-lhe significado, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo potencialidades que
serão de suma importância para alfabetização.

Para o autor (1975) crianças treinadas musicalmente também têm melhores habilidades
de compreensão de leitura . A música também
pode nos dar pistas sobre as lutas de uma
criança com a leitura.Depois que as crianças
entenderem o básico de tocar um instrumento,
é provável que realmente gostem de tocá-lo.
Cada música que eles aprendem é uma conNo decorrer do processo ensino-aprendiza- quista pessoal. Se incentivarmos suas habilidagem é fundamental que se tenha a visão de des ouvindo-as ou até mesmo assinando, eles
que a música está presente em todos os mo- se divertiram muito tocando seu instrumento.
mentos e lugares da nossa vida, uma vez que
nosso corpo é uma máquina sonora e se inTocar um instrumento ou estar em uma aula
terage perfeitamente com os diferentes estilos de música exige total atenção. Por esse motivo,
musicais, tanto se interagindo como rejeitando, a música é uma ótima ferramenta para aliviar
tornando-se imprescindível na aprendizagem o estresse que ajuda a acalmar a mente e a
da criança. O fundamento da leitura é a fala e, aumentar a concentração. A Educação Musical
para aprender a falar, as crianças devem pri- é uma prática que auxilia no desenvolvimento
meiro distinguir a fala de todos os outros sons. da criança, tanto da vida escolar quanto em
A música os ajuda a fazer isso .
sociedade (WINN, 1975).
Ler é, em última análise, dar sentido às palavras na página. Diversas habilidades se combinam para nos ajudar a entender esses significados, incluindo a capacidade de distinguir
entre os sons das palavras e a fluência da leitura.

A música é parte integral do homem, permitindo a sua comunicação e expressão a partir
da interação com o meio e com o outro. Ao
cantar ou ao prestar atenção nas músicas a
criança trabalha sua concentração, memorização, expressão corporal, entre outros, sendo
fundamental para seu desenvolvimento inteA fluência inclui a capacidade de ajustar os gral. Segundo Bréscia (2003, p. 15):
padrões de estresse e entonação de uma frase, como de zangado a feliz, e a capacidade de
O trabalho de musicalização deve ser encaraescolher a inflexão correta, como uma pergun- do sob dois aspectos: os aspectos intrínsecos
ta ou uma exclamação. Essas habilidades de à atividade musical, isto é, inerentes à vivência
processamento auditivo altamente desenvolvi- musical: alfabetização musical e estética e dodas são aprimoradas pelo treinamento musical mínio cognitivo das estruturas musicais; e os
.De acordo com Winn (1975, p.32):
aspectos extrínsecos à atividade musical, isto
é, decorrentes de uma vivência musical orienta[...] A iniciação musical deve ter como ob- da por profissionais conscientes, de maneira a
jetivo durante a idade Pré- escolar, estimular favorecer a sensibilidade, a criatividade, o senna criança a capacidade de percepção, sensi- so rítmico, o ouvido musical, o prazer de ouvir
bilidade, imaginação, criação bem como age música, a imaginação, a memória, a concencomo uma recreação educativa, socializando, tração, a atenção, a autodisciplina, o respeito
disciplinando e desenvolvendo a sua atenção ao próximo, o desenvolvimento psicológico, a
(WINN, 1975, p. 32).
socialização e a afetividade, além de originar
a uma efetiva consciência corporal e de movimentação (BRÉSCIA, 2003, p. 15).
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A música como instrumento pedagógico é
muito importante trazer contribuições nas disciplinas curriculares, contribuindo significativamente para que as crianças possam reestruturar suas emoções, alcançando um equilíbrio
natural. Quando um professor insere música
na sala de aula é preciso saber que não deve
ser algo imposto, e sim um momento de descontração gerando uma integração entre os
conteúdos curriculares, que irão contribuir para
o processo de alfabetização. Segundo Snyder
(1994) apud Barreto; Chiarelli, 2011, p.5):

Conforme os autores, ao usar a música em
suas atividades o professor está ciente que de
uma maneira prática a criança estará aguçando a aprendizagem, a compreensão, a interpretação e a fixação dos novos conceitos de uma
maneira lúdica e criativa. Portanto, a música é
uma atividade fundamental no processo ensino
aprendizagem, que auxilia no desenvolvimento
da alfabetização.

A música proporciona essa interação entre
os integrantes de um grupo, estimulando e
contribuindo com a formação global do ser hua música torna o ambiente escolar mais ale- mano por meio da socialização. Segundo Rosa
gre e favorável à aprendizagem por propiciar (1990, p. 22-23):
uma alegria que seja vivida no presente é a
dimensão essencial da pedagogia, e é preciso
A linguagem musical deve estar presente nas
que os esforços dos alunos sejam estimulados, atividades [...] de expressão física, através de
compensados e recompensados por uma ale- exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, brinquegria que possa ser vivida no momento presen- dos e rodas cantadas, em que se desenvolte. Propiciando uma atmosfera escolar mais ve na criança a linguagem corporal, numa orreceptiva para os alunos, dando um efeito cal- ganização temporal, espacial e energética. A
mante após a atividade física fazendo também criança comunica-se principalmente através do
que reduza atenção em momentos de avalia- corpo e, cantando, ela é ela mesma, ela é seu
ção, podendo utilizar músicas como recursos próprio instrumento (ROSA, 1990, p. 22-23).
de aprendizado em diversas disciplinas. As atividades musicais realizadas na escola visam a
Atualmente, a música continua favorecendo a
vivência e compreensão da linguagem musical, expressividade e socialização. Uma vez que a
propiciar a abertura de mais sensoriais, am- criança sente-se inserida no universo musical,
pliando a cultura geral, facilitando a expressão sente que seu gosto musical próprio é aceito
de emoções e contribuindo para a formação in- e aceita a escolha musical dos colegas, ela
tegral do ser (SNYDER, 1994 apud BARRETO; se sentirá mais segura, mais confiante e certaCHIARELLI, 2011, p.5).
mente poderá aprender e ensinar o que sabe e
que conhece para seus amigos:
Os professores ao inserirem as músicas em
seus conteúdos deveriam conscientizar a soNo contato com a música, a criança precisa
ciedade sobre a importância da prática musi- aprender que um som pode se combinar com
cal, entendida como linguagem artística orga- outro som, mas, principalmente, que é possínizada e fundamentada culturalmente sendo vel imprimir significado aos sons. É isso que
inseridos valores e significados atribuídos aos fará dela um ser humano capaz de compreenindivíduos. De acordo com Fonterrada (1994) der os sons de sua cultura e de fazer entender
apud Loureiro (2003 p. 114):
pelo uso deliberado dessas aprendizagens nas
trocas sociais (MAFFIOLETTI apud, CRAIDY,
O aprendizado da música envolve a constitui- 2001, p.130).
ção do sujeito musical, a partir da constituição
da linguagem da música. O uso dessa linguaAo aprender o que é cultura e compreengem irá transpor esse sujeito, tanto no que se dendo que os sons de sua cultura podem ser
refere a seus modos de perceber suas formas iguais, parecidos ou totalmente diferentes ao
de ação e pensamento, quanto em seus as- das outras pessoas, a criança irá respeitar o
pectos subjetivos. Em consequência, trans- olhar do outro mas, principalmente, a diferenformará também o mundo deste sujeito, que ça, que cada um tem sua opinião e escolha e
adquirirá novos sentidos e significados, modi- fazem parte das trocas sociais da vida.
ficando também a própria linguagem musical
(FONTERRADA, 1994 apud LOUREIRO, 2003
p. 114).
1192

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da Música como processo de intervenção na vida escolar apresenta uma metodologia pedagógica e significativa, trazendo natureza e caráter, a interdisciplinaridade com a qual
se dinamiza todo o processo de ensino-aprendizagem.
Desde tenra idade, os bebês podem ouvir a diferença entre diferentes tipos de sons. Depois
de apenas algumas semanas, um bebê é capaz de identificar a voz da mãe de outras pessoas.
A exposição à música melhora a capacidade natural da criança de decodificar sons e palavras.
A Música ao ser percebida pelos professores como fonte de ensino-aprendizagem, as ações
mais comuns realizadas no cotidiano transformam-se em vivências capazes de estimular o desenvolvimento da criança, persistindo uma forma de preservação social e histórica.
A Música desperta o lado afetivo e sensível do indivíduo, e na vida escolar, os professores
podem utilizar essa Arte como forma de contribuição para que as crianças explorem seus lados
afetivos por meio da linguagem musical, na qual influenciará também no processo ensino aprendizagem de forma significativa.
A presença da música na vida dos seres humanos é incontestável, acompanhando a história
da humanidade; aos longos dos séculos e exercendo as mais diferentes funções, fazendo-se
presente em todas as regiões, em todas as culturas, podendo ultrapassar as barreiras do tempo
e do espaço, firmando-se como uma das mais importantes formas de comunicação.
Embora não haja provas de causalidade direta entre música e intelecto, não há dúvida de que
a música ajuda as pessoas a aprenderem, fortalecendo seu funcionamento executivo, memória,
reconhecimento de padrões, habilidades motoras finas, concentração e disciplina - todas as habilidades cognitivas ou físicas importantes que são também é necessário para aprender tópicos
não relacionados à música.
A música encoraja a inclinação das crianças a se mover, desenvolvendo suas habilidades motoras finas e habilidades motoras brutas. Além disso, se o ritmo for muito divertido, pode-se até
perceber que o bebê começa a pular para cima e para baixo, o que ajuda no desenvolvimento
muscular, força e equilíbrio.
As crianças podem estar inclinadas a aprender novas músicas e novos movimentos de dança
quando brincam na companhia de outras crianças. Levar uma educação musical para os anos
de formação pode ajudar bastante a desenvolver habilidades de compreensão de leitura e até ajudar as crianças a reconhecer ainda mais as dicas
verbais faladas.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA

RESUMO: O presente estudo pretende investigar a gestão democrática e sua importância no espaço escolar. A pesquisa foi organizada através do levantamento e discussão da literatura sobre o tema, onde foram analisados alguns aspectos deste processo histórico de integração, a
sociedade, a família e a escola. Tendo como objetivos analisar a prática docente do pedagogo
em um ambiente onde ocorre a gestão democrática, as dificuldades, os recursos e as técnicas
utilizadas. Neste artigo enfatizaram-se as relações humanas, o Projeto Político Pedagógico e
a Autonomia Escolar, considerando os temas pesquisados de grande relevância para reforçar
as ações da Gestão Democrática no espaço Escolar Brasileiro.

Palavras-chave: Gestão democrática; Sociedade; Família; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

Gestão democrática é de extrema importância para termos uma escola acolhedora, dialógica que promova uma educação que integre todos os atores envolvidos no processo
educacional, como professores, coordenadores, alunos e comunidade. Conforme nos
traz Freire (1996, p. 26) “o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão”.
Para termos uma escola melhor é necessário que as dificuldades encontradas por elas sejam
problematizada.Sabe-se que o sistema educacional de quaisquer tipos de sociedade humana
está ligado a sua historicidade, portanto transmite e reproduz valores desta mesma sociedade,
que também faz parte de um sistema. Conforme nos traz Freire (1988, p.31), “o homem ao
transformar a natureza também se transforma”, ou seja, existe um movimento social dinâmico
de criação, transmissão e transformação dos valores. O ambiente escolar não é e nem deve ser
estático, portanto deve ser discutido para que as mudanças necessárias sejam vistas e revistas.
A Gestão Democrática tem como eixo principal reunir os educadores, gestores, as famílias, e
toda comunidade escolar respeitando as suas opiniões, com o intuito de lutar contra as normas
impostas pela sociedade capitalista, estruturando assim uma escola participativa e democrática.
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ASPECTOS LEGAIS DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA
Vivemos em um país cuja opção de governo é a
democracia. Mas o que é democracia? Denomina-se
democracia (do grego demos, “povo”, e Kratos, “poder”) uma forma de organização política que reconhece a cada sujeito membro da comunidade o direito de
participar da direção e gestão dos assuntos públicos (
DALBERIO, 2009, p.71).

A necessidade de promover a articulação
entre a escola e a comunidade a que serve é
fundamental. O entendimento de que a escola não é um órgão isolado do contexto global
de que faz parte, deve estar presente no processo de organização de modo que as ações
a serem desenvolvidas estejam voltadas para
as necessidades comunitárias (HORA, 2002,
p.59).

Na década de 80, muitas lutas, a democratização da educação escolar e da escola se
articula com as lutas pela redemocratização
da sociedade brasileira. Uma dessas lutas que
Segundo Hora (2002) , as teorias de adminos recordamos é o movimento das diretas já,
evidência concreta de manifestações popula- nistração escolar, perspectivas democrática,
têm se expandindo pelo Brasil com o intuito
res.
de explicar sua fundamentação, e apontar a
A gestão democrática foi garantida na Cons- gestão participativa como das condições netituição da República Federativa do Brasil de cessária para o desenvolvimento da socieda1988, em seu artigo 206 – inciso VI em que se de democrática. Ainda segundo essa mesma
tem a “gestão democrática do ensino público autora, essa participação se efetivará quando
na forma da lei”. E em 1996, a LDB 9394/96, houver a integração do processo educacional
e das demais dimensões da vida comunitária
Art. 14:
e as situações de aprendizagem estiverem baOs sistemas de ensino definirão as normas da gestão seadas no repertório cultural, regional e local.
democrática do ensino público na educação básica, de Para maiores esclarecimentos sobre a gestão
acordo com as suas peculiaridades e conforme os sedemocrática nos itens a seguir abordaremos o
guintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na ela- contexto histórico e social brasileiro da gestão
boração do projeto pedagógico da escola;
democrática escolar, a concretização do ProII - participação das comunidades escolar e local em jeto Político Pedagógico, conselho de classe,
conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996).
grêmio estudantil.
Esta veio a reforçar esta forma de gestão
onde a autonomia, por ser um dos princípios
da democracia, está presente. Analisando a
Constituição e a LDB, percebe-se que a gestão democrática é a participação de todos os
envolvidos no contexto escolar em busca de
uma identidade institucional educativa, com a
intencionalidade de responder aos anseios de
toda a comunidade envolvida. Para que ocorra
a participação de todos muitas vezes o processo não é tão harmonioso, mas faz-se necessário, pois atende a toda comunidade escolar, as
famílias e os alunos:

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
Toda a escola tem a sua história e o seu contexto onde está inserida, além de todo um currículo, métodos e toda a comunidade escolar. E
para a construção de um Projeto Político Pedagógico é necessário análise de todos os campos citados acima e também direção política:
Projeto Pedagógico é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do
cotidiano da escola, só que de uma forma refletida,
consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. E uma metodologia de trabalho que
possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da
instituição (VASCONCELLOS, 1995, p.143).
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Sendo assim entendemos que o Projeto Político Pedagógico deve ser construído através
de discussões e planos com todos os envolvidos no contexto escolar: gestores, professores,
funcionários e a comunidade escolar. Para que
assim possa refletir a realidade da escola em
busca de facilitar a ação educativa da escola
em um todo.
O Projeto Político Pedagógico pelo que percebemos facilita a democratização na participação ativa da comunidade e dos alunos em
tomadas de decisões relacionados à escola,
exercendo assim o direito de todos a exercerem a cidadania.
Um instrumento de trabalho que mostra o que vai ser
feito, quando, de que maneira, por quem para chegar a
que resultados. Além disso, explicita uma filosofia e harmoniza as diretrizes da educação nacional com a realidade da escola, traduzindo sua autonomia e definindo
seu compromisso com a clientela. É a valorização da
identidade da escola e um chamamento à responsabilidade dos agentes com a racionalidade interna e externa. Esta ideia implica a necessidade de uma contratual,
isto é, o projeto deve ser aceito por todos os envolvidos,
daí a importância de que seja elaborado participativa e
democraticamente (VEIGA, 2001, p.110).

Libâneo (2003), afirma que: O Projeto Político Pedagógico é proposto com o objetivo de
descentralizar e democratizar as tomadas de
decisões pedagógicas, jurídicas e organizacionais na escola, buscando maior participação
dos agentes escolares (p.78).
Neste sentido o autor quer dizer que o documento tem a finalidade de dar sentido às práticas educativas firmando condições educacionais, organizacionais e metodológicos dando
assim validade a prática educativa na escola
com ajuda de todos os envolvidos nas tomadas de decisões coletivas, com a intenção da
melhoria dos resultados do trabalho educativo.
Toda escola deve ter um trabalho organizado
e estruturado, que priorize o desenvolvimento
dos educandos para futuro exercício da cidadania.

CONSELHO DE ESCOLA

A partir deste trecho do trabalho disponibilizamos uma citação de Paulo Freire a fim de
que possamos adentrar na discussão sobre o
conselho de escola e sua importância para a
consolidação de uma verdadeira gestão demoMais para que ocorra essa democratização crática.
de forma efetiva, os gestores devem estar sempre orientados pelas Leis, decretos, portarias
Conforme Freire (1996) nos diz que tudo
e Orientações Curriculares da Educação, pois podemos fazer para envolver quem vive em
o sentido fundamental do Projeto Político Pe- torno da escola para participarem das ações
dagógico é fazer que realmente seja aplicado da mesma, façamos para que todos se sintam
tudo que foi discutido e registrado no papel, participantes e corresponsáveis e ainda assim
e não sendo simplesmente uma atitude para é pouco considerando o trabalho imenso que
mostrar aos órgãos superiores e por pura bu- se põe diante de nós que é o de assumir esse
rocracia.
país democraticamente.
Na realidade o Projeto Político Pedagógico
deve ser construído partindo da cultura, crenças, valores, e ideais de todos os envolvidos,
mas para isso é preciso um bom conhecimento da realidade de toda a comunidade escolar,
e após esse prévio conhecimento deve haver
uma reflexão e planejamento para subsidiar em
sua elaboração.

É refletindo sobre essas questões que surge
o seguinte questionamento, dada as condições
que configuram o nosso país, sobretudo aquelas impostas pela classe hegemônica, como
a desigualdade social, que inegavelmente é
refletido, no espaço escolar, notadamente explicitado por condições socioeconômica desfavoráveis qual permeia o cotidiano real dos educandos, bem como da comunidade escolar.
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Como gerir ações que de fato deem conta
do abrir mão de qualquer tipo de gestão verticalizada e consequentemente sem significância nesta reflexão é possível percebermos que
a gestão democrática de fato é tarefa difícil,
porém imprescindível para a quebra de velhos
paradigmas que teimam em permear a nossa
sociedade e consequentemente o ambiente
escolar. E aqui percebemos a necessidade
de que as práticas dialéticas e democráticas
saiam do discurso e se corporifica como práxis
honesta, reflexiva e mobilizadora. Neste sentido como consolidar a gestão democrática.

curso, porém entendemos que o conselho de
escola é uma via que se bem formulada pode
ser um caminho de promoção desta gestão,
pois é através do conselho de escola que surge mediações entre os autores envolvidos no
ambiente escolar.

Para que o conselho de escola possa se
configurar de forma significativa é preciso criar
espaço de discussões permanente para que
a escola ao se mobilizar para atender as reais
necessidades dos educandos e assim possam
também ir criando a sua identidade a partir da
identidade dos que vivem ao redor da escola e
É neste questionamento que reside o fator que também fazem parte da mesma.
necessidade de comungar análises, ideias e
pensamento de possíveis mudanças para conPara que tais características se consolidem,
figuração e reconfiguração do espaço escolar, é preciso que o gestor junto aos docentes possabendo que este se democrático é em si um sam viabilizar ações que promova uma cultura
espaço de transformação, é espaço progres- participativa no âmbito da comunidade, pois é
sista que visa sobretudo uma formação coeren- preciso que haja um processo de aprendizate e cidadã dos educandos, formação esta que gem. Sobre a importância da participação da
os mesmos possam nas suas vidas egressas mesma, é importante a gestão democrática
terem habilidades e consciência para tomada dispor práticas acolhedoras para a inserção
de decisões autônomas, autônomas porém significativa da comunidade. Contudo ao comresponsáveis, pois o sujeito cidadão ao gerir partilhar das tomadas de decisões através do
seu bem estar, se articula e pensa no bem es- conselho de escola, é preciso verificar se de
tar do outro.
fato tal participação está sendo concretizada
de modo a favorecer a consolidação do exercíAo adentrarmos no foco de discussão pro- cio de democracia.
posta no início deste trabalho, por meio de pesquisas bibliográficas é que podemos perceber
Dessa forma, a gestão é democrática ao
que a gestão democrática se fortalece a partir abrir espaço de participação dos autores endo conselho de escola. Ou seja, o conselho volvidos na comunidade escolar e assim viade escola é peça fundamental para uma verda- bilizando a solidariedade. Traremos a seguir
deira consolidação do espaço coletivo vivo e uma citação que conota bem a importância de
promotor de transformações.
uma formação democrática. Como nos aponta
Freire (1996, p. 42), “a solidariedade social
O conselho de escola se constitui a partir da e política de que precisamos para construir a
participação de todos os autores envolvidos sociedade menos feia e menos arestosa, em
no ambiente escolar. E deve ser prioridade da que podemos ser mais nós mesmos, tem na
gestão democrática a criação de possibilida- formação democrática uma prática de real imdes de participação real de todos. Para tanto portância”.
é preciso planejamento e criação de pautas
que deve ser explanada nas reuniões periódica
As considerações a seguir tomaram por
com os docentes, responsáveis e educandos base de apoio bibliográfico: Brasil. Ministério
por meio do grêmio estudantil. Portanto a ges- da Educação. Secretaria de Educação Básica
tão democrática não pode se encerrar no dis- Conselho escolar e o aproveitamento significa1200
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tivo do tempo pedagógico. O Conselho Escolar pode auxiliar a escola na ampliação de sua
autonomia em relação à condução das atividades pedagógicas e administrativas, sem que
ela perca sua vinculação com as diretrizes e
normas do sistema público de ensino. Nesse
sentido incentiva as medidas que são tomadas
visando à instauração ou ao aprofundamento
das relações democráticas entre todos os segmentos que a compõem, sem perder de vista
que o objetivo último e mais importante é que
tal clima favoreça, de fato, as aprendizagens
dos estudantes.

CONSELHO DE CLASSE
Neste capítulo, iremos abordar sobre o Conselho de Classe, sua importância e as possibilidades:
O conselho de classe ou de série é órgão de natureza
deliberativa acerca da avaliação discente, resolvendo
quanto a ações preventivas e corretivas sobre os rendimentos dos alunos, sobre o comportamento deles, sobre promoções e reprovações e sobre medidas concernentes à melhoria da qualidade da oferta dos serviços
educacionais e ao melhor desempenho escolar alunato
(LIBÂNEO, 2003, p. 342).

Percebemos então que o Conselho de Classe é um meio de professores e gestores discutirem de forma coletiva métodos a fim de
melhorar o processo educativo, onde são analisadas várias percepções referentes aos alunos
e da própria escola com propostas de ações
e intervenções com a intenção de melhorar o
aprendizado dos alunos da escola e também
Esta significância também se refletirá no pro- dos professores.
jeto pedagógico que será um artefato formuParo (2001, p. 39) afirma que em educação,
lado em consonância com as necessidades
expostas nos encontros coletivos promovidos é pela realização de um bom processo que se
no ambiente escolar, tais como: Conselho de podem aumentar as probabilidades de realização de um bom produto; daí a importância da
classe e Grêmio estudantil.
constante e adequada avaliação desse procesMediante as necessidades observadas nes- so. Sendo assim acreditamos que o Conseses encontros às tomadas de decisões do con- lho de Classe tem uma função muito importante por se fazer necessário para que ocorra o
selho de escola permeia assuntos como:
processo de reflexão e avaliação das práticas
pedagógicas dos educadores da escola, po• Frequência de alunos;
dendo subsidiar também algumas ações para
• Tempo de aprendizagem dos mesmos;
o Projeto Político Pedagógico, pois é um mo• Processos avaliativos;
mento de discussão e reflexão em conjunto
das práticas escolares.
A partir da citação acima disposta percebemos que é através do conselho Escolar que
a condução das atividades pedagógicas bem
como administrativas vão se corporificar como
práxis reflexivas, pois levará em conta as peculiaridades do cotidiano dos educandos e da
comunidade escolar.

O Conselho de Classe abre assim possibilidades de uma conscientização e uma busca
contínua da melhoria do processo do trabalho
pedagógico, norteando assim o trabalho de todos os professores da escola como um espaço participativo e dialógico.
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GRÊMIO ESTUDANTIL
Para o melhor entendimento sobre o funcionamento e origem do Grêmio estudantil diz a
Lei Nº 7.398 de novembro de 1985:
Dispõe sobre a organização de entidades
estudantis de 1º e 2º graus e assegura aos estudantes o direito de se organizar em Grêmios:
Art. 1º – Aos estudantes dos estabelecimentos de
ensino de 1º e 2º graus fica assegurada a organização
de Grêmios Estudantis como entidades autônomas representativas dos interesses dos estudantes secundaristas, com finalidades educacionais, culturais, cívicas,
desportivas e sociais.
§ 1º – (Vetado.)
§ 2º – A organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmios serão estabelecidos nos seus Estatutos, aprovados em Assembleia Geral do corpo discente
de cada estabelecimento de ensino, convocada para
este fim.
§ 3º – A aprovação dos Estatutos e a escolha dos
dirigentes e dos representantes do Grêmio Estudantil
serão realizadas pelo voto direto e secreto de cada estudante, observando-se, no que couber, as normas da
legislação eleitoral. Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Nota-se que um dos objetivos do Grêmio
Estudantil é contribuir para que os alunos participem ativamente nas atividades da escola,
na organização de eventos, palestras, projetos, discussões e parcerias. Uma escola que
tem como fundamento a Gestão democrática
dá importância ao Grêmio Estudantil, pois este
abre espaço aos estudantes de maneira organizada a fazer a diferença, lutando pelos seus
direitos e vontades com parceria e sem conflitos, e levando sempre em consideração os
estatutos, as leis norteadoras da educação e o
regimento escolar.
Freire (1996) diz que: é nesse sentido que se
impõe a mim escutar o educando em suas dúvidas, em seus receios, em sua incompetência
provisória. E ao escutá-lo, aprendo a falar com
ele (p. 75).
Sendo assim o papel do Grêmio Estudantil
é facilitar a comunicação entre todos os integrantes da comunidade escolar, tornando a
escola em um espaço saudável, democrático
e harmonioso, abrindo espaço ao aprendizado
mútuo do professor-aluno e vice versa.

Após alguns anos surge a Lei Nº 8.069 de
POSSIBILIDADES DA GESTÃO
13 de julho de 1990 do Estatuto da Criança e
ESCOLAR DEMOCRÁTICA QUANTO A
do Adolescente, no artigo 53º inciso IV, garanFORMAÇÃO DOS GESTORES
te o direito dos estudantes de se organizar e
participar de entidades estudantis. E em 20 de
A Gestão Escolar tem como base ir além da
dezembro de 1996 Lei Nº 9.394 do Estatuto da administração, ela busca abrir espaço ao diCriança e do Adolescente:
álogo coletivo, sobre a escola, os problemas
educacionais, avaliação de resultados, entre
Esta lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A partir dela, estão garantidas a criação outros, buscando através de estratégias em
de pelo menos duas instituições, a Associação de Pais conjunto garantir que os alunos adquiram coe Mestres e o Grêmio Estudantil, cabendo à Direção nhecimentos úteis à realidade social, econômida Escola criar condições para que os alunos se or- ca, política e ao exercício da cidadania.
ganizem no Grêmio Estudantil. A lei determina ainda a
participação de alunos no Conselho de Classe e Série
(BRASIL,1996).

Analisando as leis, percebe-se que o Grêmio
Estudantil representa todos os estudantes dentro da escola, permitindo discussão e fortalecimento das possibilidades no ambiente escolar,
abrindo espaço para o exercício da cidadania e
luta pelos direitos com responsabilidade.

Uma Gestão Democrática abre possibilidades de parcerias entre as famílias e alunos com
a escola, para que juntamente com os professores e a equipe gestora possam conhecer os
problemas e interesses em comum, baseando-se de acordo com as diretrizes e políticas educacionais públicas abrindo espaço para um
ambiente educacional autônomo e reflexivo:
1202
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A participação em seu sentido pleno caracteriza-se
por uma força de atuação consistente pela qual os
membros da escola reconhecem e assumem seu poder
de exercer influência na dinâmica dessa unidade social,
de sua cultura e dos seus resultados. Esse poder seria
resultante de sua competência e vontade de compreender, decidir e agir em torno de questões que lhe dizem
respeito.
A criação de ambientes participativos é, pois, uma
condição básica da gestão democrática. Deles fazem
parte a criação de uma visão de conjunto da escola
e de sua responsabilidade social; o estabelecimento
de associações internas e externas; a valorização e
maximização de aptidões e competências múltiplas e
diversificadas dos participantes; o desenvolvimento de
processo de comunicação aberta, ética e transparente
(LUCK, 2000, p. 27).

Os sistemas educacionais, como um todo,
e os estabelecimentos de ensino, como unidades sociais especiais, são organismos vivos e
dinâmicos, fazendo parte de um contexto socioeconômico- cultural marcado não só pela
pluralidade, como pela controvérsia que vêm,
também, a se manifestar na escola; portanto,
com tais características devem ser também as
escolas entendidas. Ao serem vistas como organizações vivas, caracterizadas por uma rede
de relações entre todos os elementos que nelas
atuam ou interferem direta ou indiretamente, a
sua direção demanda um novo enfoque de organização e é a esta necessidade que a gestão
escolar procura responder. Ela abrange, portanto, a dinâmica das interações, em decorrência
do que o trabalho, como prática social, passa a
ser o enfoque orientador da ação de gestão realizada na organização de ensino (LUCK, 2000,
p. 14).

Por esse motivo a Gestão democrática tem
uma visão ampliada na maneira de compreender o trabalho da escola, e de todos os integrantes atuantes, pois busca um ambiente
participativo e em busca de uma educação
de qualidade com a realidade dos alunos com
definições objetivas, acompanhamento e avaliações, para que futuras intervenções sejam
necessárias quando for preciso, pois a educaOs profissionais da educação assim como
ção não é estática, vive sempre em constante os gestores devem sempre estar embasados
transformação:
na formação continuada, sendo um direito dos
profissionais da educação a possibilidade de
Falar da realidade como algo parado, estático, comaprofundamento e ampliação de conhecimenpartimentado e bem- comportado, quando não falar ou
dissertar sobre algo completamente alheio à experiên- tos. Segundo as Diretrizes Nacionais (2009):
cia existencial dos educandos vem sendo, realmente, a
suprema inquietação desta educação. Nela, o educador
aparece como seu indiscutível agente, como o seu real
sujeito, cuja tarefa indeclinável é encher o educando
dos conteúdos da sua narração (FREIRE, 1988, p. 57).

a) - Aprimorar a formação do gestor escolar das escolas públicas da educação básica;
b) - Contribuir com a qualificação do gestor escolar
na perspectiva da gestão democrática e da efetivação
do direito à educação escolar básica com qualidade
social;
c) - Estimular o desenvolvimento de práticas e gestão
democrática e de organização do trabalho pedagógico que contribuam para uma aprendizagem efetiva dos
alunos, de modo a incidir, progressivamente, no desempenho escolar (BRASIL, 2209, p.10).

As escolas atualmente devem defender a
necessidade de desenvolver nos educandos
e nas famílias a capacidade crítica e decisiva,
com o intuito da transformação e libertação.
Porém, não devemos esquecer que para que
esse processo ocorra de forma efetiva é necesEntende-se que é muito importante a qualisário que os gestores tenham conhecimentos
ficação do gestor para manter uma educação
e formação adequada ao desenvolvimento da
como processo construtivo e permanente, nosua função.
vas habilidades, atitudes, atenções, conhecimentos e novas competências. A democracia
Os Gestores devem procurar ultrapassar as escolar para que ocorra efetivamente precisa
limitações de um modelo estático, utilizando-se ser construída baseada na qualidade e coletide um modelo dinâmico de atuação que priori- vamente com todos os integrantes do contexto
ze a autonomia da escola:
escolar em busca da autonomia.
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ASPECTOS DA AUTONOMIA ESCOLAR
Segundo Zatti (2007):
Etimologicamente autonomia significa o poder
de dar a si a própria lei, autós (por si mesmo) e
nomos (lei). Não se entende este poder como
algo absoluto e ilimitado, também não se entende
como sinônimo de autossuficiência. Indica uma
esfera particular cuja existência é garantida dentro
dos próprios limites que a distinguem do poder
dos outros e do poder em geral, mas apesar de
ser distinta, não é incompatível com as outras leis.
Autonomia é oposta a heterônoma, que em termos gerais é toda lei que procede de outro, hetero
(outro) e nomos (lei) (ZATTI, 2007, p. 12).

compatibilidade total entre o mundo humano da fala, da
percepção, da inteligibilidade, da comunicabilidade, da
ação, da observação, da comparação, da verificação,
da busca, da escolha, da decisão, da ruptura, da ética
e da possibilidade de sua transgressão e a neutralidade
não importa de quê (FREIRE, 1996, p.69).

Nessa concepção, a escola tem um dever ético
e social, pois tem papel fundamental na formação
de um cidadão autônomo e crítico. A educação
depende das relações humanas organizadas para
que essa tarefa educativa aconteça de forma efetiva, através de uma gama de responsabilidades
financeiras, administrativas, pedagógicas e legislativas.

Como vimos nos itens acima, um dos itens importantes na construção da autonomia da escola
Sendo assim, entende-se que autonomia é é o Projeto Político Pedagógico e a Formação dos
o direito ou liberdade de agir e escolher a partir Gestores como instrumentos que promovem a audas suas vontades morais ou intelectuais.A LDB tonomia Escolar.
9394/96, no Art. 15º, que assegura o direito à autonomia determinando que os sistemas de ensino
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
em suas unidades assegurem uma educação que
integrem autonomia pedagógica, administrativa e
O tipo de pesquisa foi elaborado através de
de gestão financeira de direito público:
documentação pedagógica, com autores que fa-

Autonomia é a característica de um processo de gestão participativa que se expressa, quando se assume
com competência a responsabilidade social de promover a formação de jovens adequada às demandas de
uma sociedade democrática em desenvolvimento, mediante aprendizagens significativas (LUCK, 2000, p.21).

lam sobre o tipo de gestão que a escola deve ter,
de forma democrática, decisões coletivas para se
chegar a um consenso, participação e construção do projeto político pedagógico, conselho de
classe, grêmio estudantil, visando o bem comum,
atendendo anseios e necessidades da comunidade local e escolar.

Nota-se que para que a Autonomia Escolar
ocorra efetivamente, é preciso que através das relações humanas, ocorra participação, discussão e
democracia. Os projetos devem ser planejados e
construídos em grupos, com a participação de todos os envolvidos no contexto escolar, em busca
de uma educação de qualidade e que priorize o
convívio social.

Lutar contra as imposições do autoritarismo que
tem imperado por muitos anos na educação do
nosso país com uma pedagogia de transmissão,
memorização e acúmulo de conhecimentos depositados no aluno. O surgimento da democracia, a
garantia da gestão democrática através da Constituição de 1988 muda totalmente o cenário da
educação que passa a promover a formação de
cidadãos críticos, participativos e transformadores
Freire (1996, p. 40) afirma: “a minha resposta de uma sociedade mais justa.
à ofensa à educação é a luta política, consciente,
crítica e organizada contra os ofensores”. Neste
As obras analisadas foram: Vitor Henrique Paro,
trecho Freire faz referência a uma busca por uma Dinair Hora, José Carlos Libâneo, Paulo Freire, Heeducação em que os alunos, as famílias e toda a loisa Lück, Constituição da República Federativa
comunidade escolar, juntos discutam com autono- do Brasil e a Lei das Diretrizes e Bases.
mia por uma educação igualitária para todos, e
com interesses comuns.A educação está diretaNesta pesquisa foram analisados alguns artigos,
mente ligada à política e nos interesses da maioria documentários, teses e outros trabalhos científicos
:
que discutem e apresentam reflexões, sugestões

Para que a educação não fosse uma forma política
de intervenção no mundo era indispensável que o mundo em que ela se desse não fosse humano. Há uma in-

que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todo conhecimento teórico traz contribuições, materiais e respaldos fundamentais para que os
profissionais da educação possam fundamentar suas ações em sala de aula e em todos ambiente escolar, e por esse motivo essa pesquisa espera poder trazer reflexão e dar voz aos Gestores,
aos Professores, às famílias e à sociedade. Neste cunho, ainda que sem grandes pretensões,
pretende-se contribuir cientificamente com o desenvolvimento deste trabalho.
Pela observação dos aspectos analisados, fica visível os avanços referente ao tema pesquisado, pois a gestão democrática escolar atualmente é um dos elementos principais e fundamentais para o sucesso escolar em todos os aspectos. É importante que os educadores conduzem
e projetam na relação afetiva, dentro do processo de ensino-aprendizagem, a cultura do amor
ao próximo, respeito mútuo e cooperação, independente das condições físicas, cognitivas e
pessoais das pessoas.
Após todos os levantamentos e discussões, espera-se que, nos dias atuais, a Gestão Democrática Escolar não giram apenas em torno das discussões em grupos, e sim em um conjunto
de participação democrática voltada à melhoria da qualidade de ensino e do bem estar de todos
os alunos e da comunidade escolar em geral.
Para obter sucesso na Gestão Democrática os gestores devem buscar a autonomia escolar,
traçando a democracia, valorizando a comunidade escolar, suas opiniões e ideias com o comprometimento a uma educação de qualidade e com objetivos de valorizar as relações humanas.
O caminho para a construção de uma Gestão Democrática deve ser pautado na participação
efetiva de todos os envolvidos no contexto escolar, com a intenção de romper com os métodos
tradicionais de administração escolar, sendo um modelo novo pautado na possibilidade de sucesso nas práticas pedagógicas.
Por fim todos deveriam estar atentos às distorções da sociedade, com a intenção de buscar
um olhar participativo e democrático, por meio de reflexão e conhecimento, rumo à construção
de uma cidadania para todos facilitando a integração na sociedade e a melhoria da saúde, a
política e a educação, lutando pelos direitos individuais e coletivos da nação com autonomia e
dignidade.
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ALFABETIZAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DO
DESENHO NA REALIDADE FORMATIVA
INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo lançar luz a inquietações que nasceram desde
o primeiro momento em nos matriculamos no curso. Entendemos que a educação infantil representa um ramo dos estudos do desenvolvimento que tem como fulcro as potencialidades
humanas. Para alcançarmos êxito em nosso trabalho fizemos uma pesquisa em diversas áreas
para que com uma visão multifacetada pudéssemos refletir em diversos ângulos afinando a
percepção e ampliando o lócus investigativo. Definimos como meta analisar a estrutura do
conhecimento tendo como impulso o desenho infantil e o desenvolvimento do aprendizado
por meio de estudos da arte, entretanto não nos limitamos em fechar o campo em torno de
análises de obras, mas da representação que as manifestações artísticas podem trazer para o
desenvolvimento do cérebro. Esperamos que nosso modesto trabalho possa contribuir para o
estudo científico do tema.

Palavras-chave: Alfabetização; Criança; Arte; Desenvolvimento; Desenho.
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INTRODUÇÃO

U

m dos grandes desafios da Educação Infantil hoje, a educação inicial é para aperfeiçoar o
processo de formação e desenvolvimento de crianças 0 a 6 anos, tentando fazer dos educadores mediadores eficazes entre o mundo e estes. Um mediador professor 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, deve ser destinado a estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional, da linguagem, comportamento físico, motor, social,
moral e sexual 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 outro lado 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.
Daí a importância da atenção educacional nos primeiros anos da vida do ser humano, devem 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 condições
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 têm 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.
Não há dúvida que todas as crianças nascem com grande potencial cognitivo, se a estimulação
desse potencial depende ou não, em grande medida, do seu desenvolvimento. Por esta razão, é de
grande importância que os professores de Educação Inicial sejam conscientes de sua intencionalidade educacional, porque suas ações poderiam parar e inibir e mesmo impedir o desenvolvimento
de bebês. Nesse entendimento, é fácil de observar as crianças em algumas salas de aula pré-escolares para realizar repetidamente atividades simplistas como colagem, desenho de silhuetas e
preenchimento de figuras, entre outros, ações que não vão além do exercício motor, que reforça o
esforço intelectual e conexões sinápticas que estimular o desenvolvimento do pensamento.
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EDUCAÇÃO INICIAL E OS OBJETIVOS
DA ALFABETIZAÇÃO
Segundo Junqueira Filho (2005), o desenho
espontaneamente iniciado mostra processos
de crianças durante a inscrição progressiva em
seu ambiente social. Toda interação humana
tem um correlato psicofisiológico que estabelece e reflete as capacidades em cada domínio
da vida cotidiana. Essa estrutura primordial é
constituída a partir do surgimento do indivíduo,
até mesmo das mensagens intra uterinas, na
troca entre estímulos filtrados pela mãe e as
respostas do embrião.
Para o autor (2005), esses signos primitivos
não poderiam ser decifrados dentro de códigos de comunicação sem a elaboração simbólica, já que antes do advento da linguagem
articulada, porque a simbolização é responsável por organizar as interações a partir dos significados, inscrevendo a experiência concreta
na memória e na fantasia. Meninos e meninas
recriaram progressivamente uma forma relativamente passiva de interação (direta com a
mãe), por meio de uma forma mais proativa
(reencenação de situações e brincadeira com
objetos), o segundo revela o significado do primeiro, sempre baseado em interações concretas com seu ambiente, e inaugura a individuação.
A cognição, o afeto e as habilidades se entrelaçam para colaborar com uma simbologia
de apresentação, mesmo sob o subsequente
domínio da linguagem, e assim permanecer
como uma organização essencial, próxima da
sensibilidade, ao inconsciente. Essa colaboração demonstra a posição central nos processos precursores da capacidade simbólica:
A criança aprende ainda sobre sua própria
humanidade, na medida em que, ao desenhar,
a criança está realizando – reafirmando e atualizando – algo ancestral de sua humanidade:
a capacidade e a necessidade dos seres humanos de se deixarem em marcas. Foram os
seres humanos que inventaram o desenho e,
ao fazê-lo, puderam dizer algo de si por meio
de imagens, puderam se ver representados

graficamente em aspectos de sua humanidade; deixaram-se em marcas que contribuíram
para a produção de sua humanidade, de sua
história; que contribuíram para a demarcação,
comunicação e significação de sua passagem
pela vida, pelo planeta Terra, pelo mundo (JUNQUEIRA FILHO, 2005, p. 54).
Na concepção do autor (2005), Na socialização precoce, a interação com objetos é uma
forma de apropriação cultural, manipulando-os
para incorporar seus atributos. Graças ao objeto, a criança entra na práxis coletiva, sem mediação adulta, como uma experiência no jogo
interativo nos contextos da vida. Este mundo
lúdico inclui roupas, utensílios domésticos e
espaços, arquitetura, ambiente urbano e natural, moldados pelo ser humano. A individuação
resultante subtrai o bebê do domínio da díade,
envolvendo-o na coletividade, antes do advento
da linguagem e em alternância com as figuras
linguísticas, entrando em contato com os significados coletivos.
Objetos são veículos de significado sob acordo coletivo, que são disponibilizados para a
criança dentro de uma modalidade imediata e
sensorial. Esta proximidade proporciona abertura ao confronto entre o meio ambiente e o
indivíduo. Além disso, certos objetos transmitir
um significado livre de propósito, como no conceito de “arte” e independente do uso instrumental, constituindo esboços comportamento
social. Estes símbolos diferem de linguagem
para ser integrada a interação sensorial imediata, moldando os símbolos:
O que está fundamental em causa da educação artística são valores do meio ambiente,
a qualidade de vida. Por meio ambiente devemos entender os valores sensíveis do panorama da vida dos objetos naturais e artificiais,
sendo o conjunto dos estímulos sensoriais,
formas, cores, cheiros, sabores, movimentos
e ruídos, através das quais o espaço se acha
ocupado, diferenciado, determinado como espaço familiar para quem o habita (PORCHER,
1982, p.25).
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Área representativa de derivados, correspondente ao intercâmbio com o mundo exterior e
em contraste com símbolos linguísticos correspondentes aos sinais externos de linguagem.
Antes do advento da linguagem, surge então
um andaime de significados (de figuras de
práxis) que preservam formas de socialização
culturalmente mediadas. Portanto, as representações plásticas, das quais os objetos são tributários, estão mais próximas das emoções do
que as figuras da linguagem e seus significados estão ancorados em um nível mais profundo da personalidade (PORCHER, 1982).

SIGNIFICADOS DAS AÇÕES
NO DESENVOLVIMENTO NA
ALFABETIZAÇÃO

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 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).

Para Porcher (1982), esse 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
Ao desenhar a criança ou seus gráficos
espetáculo e sensorial, estabelecidas a partir
corporais processos fundadores nível básico dá um significado que enfatiza uma situação
abrangente sem desmontar, como a interação
de subjetividade.
completa com um objeto no campo imediata
Na arte são discutidas hábitos e práticas de e sensorial, em contraponto com os símbolos
trabalho, da cena de arte (como no caso do organizados em linguagem. Uma interação
desenho), que os números oferecem à crian- imediata e sensorial é substituída por outra do
ça, como objetos, ligações entre significados mesmo personagem.
coletivos e experiência individual, fórmulas de
HABILIDADES MOTORAS E
interpretação do mundo e comportamento soSENSORIAIS DOS DESENHOS
cial, figuras de jogos sociais ou esboços de
INFANTIS
interatividade humanos com o mundo:
O desenho é o conjunto das atividades humanas que desembocam na criação e fabricação concreta, em diversos materiais de um
mundo figurativo. Estas figuras podem ser feitas de formas carregadas de 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).

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
1211
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grupo muscular proximal maior, mesmo para
Através do brincar a criança experimenta, organiza-se,
regula-se, constrói normas para si
os movimentos mais finos, e como desenvolvie para o outro. Ela cria e recria, a cada nova
mento o envolveu.
brincadeira, o mundo que a cerca. O brincar
Enquanto isso tenta determinar o envolvimen- é uma forma de linguagem que a criança usa
to de modelos internos durante a execução, para compreender e interagir consigo, com o
para estabelecer quando o ou o artista repro- outro, com o mundo (VIEIRA, 2001, p.104).
duz um “protótipo” construídas ou estão partiHabilidades artísticas em diversidade de excipando com uma das características visuais
pressão simbólica e complementaridade de ri“exemplares” do objeto:
gidez e flexibilidade no desenho destacam a
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; FURASI, 1993, p. 56).

“obra de arte” crianças em 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 e desenhar; ao invés de progressão
linear, é uma escolha e diversidade do repertório disponível, em interação com o contexto.

O conteúdo (o que é desenhado) e o sistema de denotação (como é desenhado) dependem um do outro. Assim, ele propõe quatro etapas do desenho: rabiscos ou padrões
(traços irreconhecíveis denotando a presença
de um “algo”); representacional (volume - protótipo, sistema de denotação, vastas regiões
[...] para que a criança se aproprie do sistepara grandes e longos volumes para regiões
ma de representação da escrita, ela terá que
longas).
reconstruí-lo, diferenciando os elementos e as
Espécies de duas dimensões (versões de um relações próprias ao sistema, bem como a namodelo), regiões denotando faces do volume tureza do vínculo entre o objeto de conhecimento e a sua representação (PILLAR, 1996,
ou campos visuais, segmentos representando
p.32).
diferentes faces de diferentes ângulos, visão e
profundidade “irreais”, plano frontal-paralelo,
Entre dois a cinco anos, a preeminência tipo
não projeção retiniana, consistência plana ao de desenho é uma representação mental da
interior e aos espécimes tridimensionais (de- imagem corporal mostrando como a criança
notados por bordas e contornos, informação tem um modelo mental completo e o pictogradiferenciada da que vem da forma, realismo vi- ma é o seu versão concisa sem priorizar o tronsual, ângulo de visão específico no sistema de co ou como desenhá-lo. Esquemas de gênero
projeção e no conteúdo):
são organizados na primeira infância, exacerbando a socialização por gênero no desenho.
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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:

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:

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
[...] o desenho antecede, organiza e estrutude grande significado, pois indica uma transfor- ra o pensamento narrativo. Serve como ponte
mação no pensamento da criança (BRITTAIN; (zona proximal) entre o desenvolvimento real e
LOWENFELD, 1997, p. 123).
o potencial, ou seja, serve como auxiliar de significação do texto verbal e escrito num primeiro
O grupo de pares destaca-se como um dos momento de aprendizagem da língua escrita
agentes socializadores mais relevantes, influen- (FASSINA, 2007, p.3).
ciando opiniões, comportamentos, conformidade e aderência. A influência dos pares afetaEsta habilidade requer compartilhar ideais
ria a aprendizagem baseada na observação, artísticos culturalmente mediados. Importantes,
porque o desenho gera conversas a troca de então, serão os mecanismos para adquiri-lo.
ideias e comparações explícitas, estimulantes Ao produzir recursos básicos, o novo designer
qualidades técnicas e significados, comentá- deve combinar habilidades simbólicas. Primeirios positivos ou negativos que encorajam ou ro novos esquemas gráficos são produzidos
desencorajam as cognições parceiro de troca em conjunto com outros incorporados como
ativador verbal, transmissores influências sobre um repertório; o fornecimento de adulto vernoções de arte infantil, sob o realismo e a lite- bal e não verbais em convenções simbólicas e
ralidade, na “precisão” da representação, pro- contribuições criança a partir de suas contribuivedores de crítica.
ções são ilustradas dimensões centrais, léxico
desagregados, morfologia, semântica (ligação
Intersubjetividade (comunicação e não fala). lexical - significado), sintaxe (combinação leProvedores de crítica. Intersubjetividade (co- xical - imagens mais sofisticados e coerentes)
municação e não fala) Provedores de crítica. e usos pragmáticos ou simbólicos no mundo
Intersubjetividade (comunicação e não fala) real.
alternativas de modelo, verbalizar ideias compartilhadas, soluções ou entendimentos, um
processo que se converte em processos interpsicológicos em intrapsicológico.
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As variantes preferidas (distorção ou substituição) mostram a construção de soluções. A
importância da história associada também tem
Os valores e expectativas dos adultos me- sido estudada, com base no motivo de entradeiam à interação gráfica, como sua importân- da nas aulas, e também com resultados semecia e sua relação com as habilidades posterio- lhantes:
res (por exemplo, escrita), bem como o ensino
A arte na educação como expressão pessoal
do desenho. Ao produzir recursos básicos, o
novo designer deve combinar habilidades sim- e como cultura é um importante instrumento
bólicas. Primeiro novos esquemas gráficos são para a identificação cultural e o desenvolvimenproduzidos em conjunto com outros incorpora- to individual. Por meio da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreendos como um repertório:
der a realidade do meio ambiente, desenvolver
Desde o início da história da humanidade a a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo
arte sempre esteve presente em praticamente analisar a realidade percebida e desenvolver
todas as formações culturais. O homem que a criatividade de maneira a mudar a realidade
desenhou um bisão numa caverna pré-histórica que foi analisada (BARBOSA, 2002 p. 18).
teve que aprender, de algum modo, seu ofício.
E, da mesma maneira, ensinou para alguém
Agora, descrição tridimensional interna duo que aprendeu. Assim, o ensino e a apren- rante a cópia de objetos familiares ou não famidizagem da arte fazem parte, de acordo com liares como a chave para a nitidez da imagem e
normas e valores estabelecidos em cada am- sua representação linear que o fator reflete ao
biente cultural, do conhecimento que envolve a conhecimento e familiaridade sobre os objetos
produção artística em todos os tempos. No en- que contribuem para o seu significado e gráfitanto, a área que trata da educação escolar em cos, favorecendo a combinação e estruturação
artes tem um percurso relativamente recente e dos dados disponíveis. O significado direciocoincide com as transformações educacionais na a atenção dos detalhes da necessidade ou
que caracterizaram o século XX em várias par- não de sua presença em função da fidelidates do mundo (BRASIL, 2001, p.21).
de da produção em relação ao objeto. Esse
tratamento combinado de dimensionalidade e
Os primeiros rabiscos são explorações da resignificado é fortalecido à medida que o desenalidade, forma e movimento, para crianças até
volvimento das crianças progride, enfatizando
aos cinco anos de idade, retirados do realismo
a familiaridade com os objetos.
intelectual (não “visual”), a partir de suas cabeças, não do observado, porque são “princiAs propriedades dos objetos, por sua despalmente simbolistas”. Nessa idade, você pode
mudar os padrões básicos de desenho (uma crição tridimensional, obstruem a perspectiva
pessoa que não pode existir, não pode ser) visual que captura apenas sua aparência, uma
há números existentes, por “distorções” (vá- vez que a primeira é ativada quando se trata de
rias cabeças, muitos dedos) ou “substitutos” alcançar a segunda, mesmo quando reproduz
(fantasma, palhaço) ou ao solicitar um objeto objetos inexistentes que sugerem uma reprefamiliar, mas pouco frequente em seus dese- sentação tridimensional:
nhos (bicicleta), sucedidos pelo slogan de deA linha, elemento essencial da linguagem grásenhar uma bicicleta que não existe, não pode
ser, com resultados semelhantes, evidência de fica, não se subordina a uma forma que neumudança, permanência de estruturas básicas traliza suas possibilidades expressivas. A linha
e capacidade de pensar antecipadamente e pode ser uniforme, precisa e instrumentalizada,
variar padrões; a história discrimina a capaci- mas também pode ser ágil, densa, trepidante, redonda, firme, reta, espessa, fina, permidade inicial de variar os temas.

AS INTERAÇÕES GRÁFICAS E O
UNIVERSO ADULTO
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tindo 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:

[...] 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 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).
Para Ferreiro (2013), 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.
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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 incorporaram 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
o 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 alunos
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 sustentar elementos cognitivos extra- artística
À visualidade, a educação artística deve ajudar os alunos a aprender a criar e experimentar
as características estéticas das imagens e a entender sua relação com a cultura da qual fazem
parte. Os programas escolares devem considerar uma concepção do visual de forma integrada
e, assim, observar a estética que considera as diferentes formas visuais que estão na cultura.
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Os próprios estudantes para as artes tornam uma oportunidade para que sejam conscientes
de sua própria individualidade, que pode contribuir para criar uma visão pessoal de desenvolver
observando sutilezas de suas próprias obras. A experiência estética ocorreria, nesse contexto,
na medida em que o sensível estivesse diretamente ligado a si mesmo.
Os programas de educação artística devem garantir que os alunos tenham experiências estéticas da vida cotidiana. Seu objetivo é resgatar, do mundo geral que os estudantes possuem
o potencial de deleite e fonte de significado. Considera que a escola pode oferecer um quadro
para contemplar o mundo com conceitos muito mais amplos e diversos.
Cada uma das abordagens envolve uma perspectiva teórica potencialmente aplicável ao mundo educacional e, dentro dessa perspectiva, uma postura do que é esperado na formação artística visual de crianças e jovens. O que este texto quer enfatizar é a ausência de uma abordagem
predominante para outro: a chave é a de considerar a sua aplicação em sala de aula, desde a
sua coerência com os objetivos e conteúdos perseguidos, as características dos alunos que irão
acessar a educação artística visual e as concepções subsequentes do fenômeno estético que
ocorre a partir das ações realizadas em sala de aula.
Um professor flexível e consciente das diferentes aprendizagens que ocorrem na produção
artística na escola saberá mover-se e transitar entre as diferentes abordagens de ensino das
artes visuais, de modo a gerar uma compreensão profunda das artes e suas possibilidades
expressivas, crítica e analítica. Trata-se de posicionar, em primeiro lugar, como facilitador de
determinados conteúdos, provenientes de um modelo curricular que prescreve o que os alunos
devem aprender. Em segundo lugar, trata-se também de o professor ser capaz de deslocar-se
em relação às suas próprias inclinações metodológicas, seus preconceitos em relação ao que
ele considera uma experiência válida para produções artísticas particulares, e que, em suma. Ser
capaz de entender o que significa ensinar as artes visuais na esfera do desenho infantil.
Talvez seja para saber que na transição de uma abordagem para outra desempenha um quadro de referência que dá propósito, compreensão e significado à obra de arte, que por sua vez
representa uma diversidade cultural em que os alunos estão imersos a fim de dar à educação a
abordagem, metodologia e didática mais adequadas aos contextos, necessidades e possibilidades de transformação que a arte pode trazer de uma perspectiva formativa e transformadora da
experiência individual, social, escolar e comunitária.
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2013.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NO
COTIDIANO ESCOLAR

RESUMO: Este artigo tem o objetivo geral de apresentar um reflexão de como se dá “a gestão
escolar democrática” em nossas escolar, visto que esta gestão garante a construção de uma
sociedade composta por seres reflexivos, cientes de seus direitos e deveres e consequentemente, mais plenos. É o único caminho para assegurarmos uma educação de qualidade. Para
tanto, esta pesquisa tem como procedimentos metodológicos à pesquisa bibliográfica, que
se pauta no levantamentos de outros trabalhos científicos que abordam esta temática. Os
resultados mostram que o quão é importante é termos uma gestão democrática pautada no
desenvolvimento social por meio de um ensino de qualidade a ser desenvolvido em nossas
escolas.

Palavras-chave: Democracia; Participação; Direito; Qualidade; Educação.
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INTRODUÇÃO

U

ma escola só tem significado se contribuir efetivamente para a melhoria da sociedade,
ampliando a democracia exercida e incentivada nela, promovendo assim a existência de
seres pensantes e dotados de senso crítico. O tema é a gestão democrática, mas não
a gestão centrada única e exclusivamente nas mãos daquele que tem o cargo de gestor e sim,
aquela em que todos os envolvidos no processo, incluindo os gestores (em todas as instâncias),
professores, funcionários, pais, alunos e comunidade em geral participam das decisões que envolvem o processo educativo e se responsabilizam por ele.
O objetivo é refletir sobre a gestão democrática como requisito essencial para a qualidade da
educação. A escola requer um gestor consciente e bem preparado que saiba trabalhar em conjunto com os demais e que valorize a individualidade de cada um em relações horizontalizadas,
pois todos precisam ter vez e voz numa sociedade que pretenda ser justa e igualitária e para
tanto, o ser humano deve ser valorizado como indivíduo ao mesmo tempo em que desenvolva a
consciência da necessidade de trabalhar em prol do bem comum.
Inúmeros estudiosos da área apontam este tipo de gestão como fator determinante para a
qualidade do ensino oferecido pela escola. Espera-se com este trabalho contribuir para a socialização destas ideias.
O pensamento aqui exposto apoia-se nos estudos e teorias de John Dewey (1859 - 1952),
filósofo norte-americano que foi um dos primeiros a defender a democracia e a liberdade de pensamento nas escolas. Dewey inspirou a Escola Nova liderada por Anísio Teixeira (1900 – 1971)
aqui no Brasil; é um dos representantes do Pragmatismo (ou Instrumentalismo, como preferia
chamar) e pode-se afirmar que concepções como o Construtivismo e as bases teóricas dos
Parâmetros Curriculares Nacionais brasileiros foram inspiradas por ele também, o que faz pensar
que o problema estaria então nas práticas e não na teoria da educação progressista que visa a
educação de uma forma global e ampla – física, emocional e intelectual.
Este estudo foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas e está dividido em quatro partes.
Na primeira aborda-se a gestão democrática propriamente dita, as dificuldades para a sua efetivação e o que fazer para superar os problemas encontrados. Na segunda, discute-se o significado de escola participativa e a necessidade da responsabilidade por parte dos membros que
a compõem. Na terceira parte temos o projeto pedagógico como necessidade para a realização
da democracia, na sequência uma análise histórica da educação brasileira, as políticas públicas
desenvolvidas (ou ausência delas) e a presença constante da tecnocracia e do clientelismo seguido das considerações finais.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA
Segundo estudos pautados nas reflexões de
Dewey (1938), a escola deveria ser efetivamente democrática. Porém, não é fácil, principalmente porque o modelo econômico brasileiro
tem orientação tecnocrática e deixa a educação em segundo plano. Além disso, existe um
hiato entre as intenções declaradas e medidas
efetivas para a realização das mudanças necessárias (DEWEY, 1938).
Desigualdades reproduzidas na escola são
reflexo da sociedade, o que tornam necessárias posições firmes contra qualquer tipo de
preconceito e discriminação não bastando
apenas suavizá-las. É necessário desenvolver
um pensamento crítico visando a mudança
das condições que as geraram. Clarear ideias
é papel fundamental da escola e isso exige
um trabalho árduo dos envolvidos no processo
(DEWEY, 1938).

Estes estudos mostram que contradições e
conflitos permeiam os processos educacionais.
Incoerente pensar que escola pública não seja
feita para e pelo público. A escola, que deveria
ser para todos, é acusada de não dar conta
de lidar com as disparidades sociais e econômicas que vivencia. A valorização do currículo
local e do seu Projeto Político Pedagógico - tão
incentivadas no papel - são atropeladas por
regras vindas de cima para baixo, feitas muitas vezes por aqueles que pouco entendem de
educação.
Enfatiza-se muito a formação do cidadão crítico e consciente ao mesmo tempo em que se
mantém a censura a programas e a materiais
escolares. A escola pública é vista como fracasso em detrimento das escolas particulares
em estatísticas que muitas vezes são manipuladas para atender a interesses específicos e
principalmente, tiram da escola a sua autonomia sobre as ações.

Uma gestão responsável é aquela que se respalda no cumprimento de leis e normas que
possibilitam a organização das ações tomadas
pela sociedade. Vale lembrar que leis devem
estar sempre a serviço do bem comum. É para
isso que existem. Não se trata de algo solto,
feito intuitivamente, mas sim de uma realidade
global que não ignora as mudanças sofridas.
Seres humanos não são organismos estanques, como afirmava o antigo enfoque da administração científica; mudam constantemente
e com as mudanças surgem novas necessidades que não devem e não podem ser ignoradas. Condições ideais dificilmente existirão,
mas elas sozinhas não garantem a realização
de um bom trabalho pedagógico. O elemento humano é a mola propulsora dessa ação
transformadora e a consciência coletiva disso
e da responsabilidade de cada um é que garantirá o sucesso desta gestão coletiva, como
atestam exemplos de sucesso como a escola
Summerhill, na Inglaterra e a Escola da Ponte,
em Portugal (DEWEY, 1938).
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A valorização do professor é extremamente
necessária, pois ele compõe linha de frente na
mediação das informações e discussões. Por
outro lado, seu direito democrático de controle
sobre seu próprio trabalho é negado há muito
tempo, transformando-os em meros executores
de projetos e ideias desenvolvidos por outros
(DEWEY, 1938).

Um dos maiores direitos democráticos é o
voto e é através dele que as decisões são tomadas na Summerhill. Lá, regras são criadas e
abandonadas, caso não tenham mais sentido;
discute-se e volta-se em determinado assunto
quantas vezes forem necessárias, valoriza-se
a autonomia através da pesquisa, o descobrir
por si mesmo. Preza-se muito o respeito ao
pensar diferente e à liberdade, tanto é que vários alunos dessa escola não a trocariam por
outra e consideram que seus relacionamentos
com os pais e a sociedade está cada vez melhor, fato confirmado por toda a comunidade
escolar. São as finalidades sociais e políticas
da educação relacionadas à formação dos alunos que determinam a concepção de gestão
que se quer ter (DEWEY, 1938).

Inegável que pais, comunidade e Estado
também têm o direito legítimo de dizer quais
objetivos desejam para a educação. São necessários equilíbrio e bom senso e isso também implica em respeitar as opiniões das
crianças e dos jovens, pois alegar que eles
são imaturos para decidir questões relativas às
suas próprias vidas é ignorar que eles são pesNa concepção técnico-científica, a direção é
soas reais, com necessidades, expectativas e
centralizada na mão de uma só pessoa e por
sonhos, afinal:
esse motivo, as decisões vêm de cima para
De que adianta obter determinadas quantidades de baixo, onde se cumpre um plano previamente
informações sobre geografia e história, adquirir a ca- elaborado sem a participação dos demais enpacidade de ler e escrever se, durante o processo, o volvidos no processo. A escola é organizada
indivíduo perde sua alma, se perde sua capacidade de dentro de uma realidade objetiva e neutra poavaliar as coisas, de perceber os valores aos quais es- dendo ser planejada e controlada. A concepsas coisas estão ligadas, se perde o desejo de aplicar
ção sociocrítica é um sistema que agrega peso que aprendeu e, sobretudo, se perde a capacidade
de extrair o significado de suas experiências futuras à soas, considerando a intencionalidade de suas
ações e as interações entre elas. É uma forma
medida que ocorrerem? (DEWEY, 1938, p. 49).
democrática de tomada de decisões de forma
Seguindo essa linha, destaca-se Alexander coletiva e se desdobra em diferentes formas a
Sutherland Neill, ou simplesmente A.S. Neill saber: a autogestionária, que está baseada na
participação direta e igual, de forma responsá(1883 – 1973). Ele foi um educador e escrivel, de todos os membros da instituição, hator escocês, um dos pioneiros a colocar em
vendo uma valorização de elementos como a
prática as teorias de Dewey e foi o fundador, capacidade do grupo de criar e instituir suas
em 1921, da mais antiga escola democrática próprias regras e a concepção interpretativa,
que se tem notícia: a Summerhill, localizada na que preza pelo subjetivo, ou seja, as intenções
Inglaterra. A escola Summerhill é dirigida atu- e a interação das pessoas são pontos fundaalmente por Zoe Neil Readhead, filha de seu mentais para a construção de uma escola de
fundador e divide opiniões, talvez por se tra- qualidade (DEWEY, 1938).
tar de um internato, dada a visão negativa que
A terceira e última é a concepção democráse alimentou sobre esse tipo de instituição ao
longo dos tempos. Em contrapartida, com as tico-participativa que valoriza a importância da
demandas do mundo atual, em que os pais busca de objetivos comuns por todos. Decideprecisam trabalhar para garantir a subsistência -se coletivamente e depois, cada membro da
de suas famílias e com a atribuição à escola de equipe se responsabiliza por sua parte no trapapéis que antes não lhe cabiam, faz-se urgen- balho. É a concepção proposta neste artigo,
que valoriza planejamento, organização, direte a existência de escolas integrais como esta
ção e avaliação como formas de colocar em
(DEWEY, 1938).
prática as decisões tomadas pelo grupo.
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FORMANDO CIDADÃOS
Segundo Frigotto (1997, p. 14), uma formação cidadã sempre se inicia de forma local. É
por esse motivo que é imprescindível que a comunidade participe da construção do Projeto
Político Pedagógico da escola. Mais ainda, a
cultura daquela comunidade deve ser levada
em conta na construção do currículo escolar.
A revolução burguesa nos impôs uma falsa democracia, baseada em relações sociais
excludentes. Para combater isso, uma gestão
que se pretenda democrática deve compartilhar a autoridade e o poder, trabalhar e se responsabilizar em conjunto, valorizar, mobilizar e
incentivar a equipe, compartilhando e se comunicando de forma constante e aberta com
todos, como bem disse Romão:
Quando defendemos a participação das camadas
populares nos conselhos escolares – um dos mais importantes instrumentos da gestão democrática da escola pública – apontamos para o controle popular de
uma das agências públicas mais importantes para a
guerra de movimento na luta contra-hegemônica (ROMÃO, 1997, p. 31).

A participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os
membros de uma unidade social reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na determinação
da dinâmica dessa unidade social, de sua cultura e de
seus resultados, poder esse resultante de sua competência e vontade de compreender, decidir e agir em torno de questões que lhe são afeitas (LÜCK, 1996).

Ainda de acordo com Lück et al (2005) existem quatro teorias sobre a participação do trabalhador na gestão organizacional. Duas delas
são de base psicológica e duas de base social.
As de base psicológica são a teoria administrativa ou modelo cognitivo, que acredita no aumento da produtividade através de estratégias
e informações mais qualificadas e a teoria das
relações humanas ou modelo afetivo, que acredita no aumento da produtividade como resultado da satisfação e motivação das pessoas
no ambiente de trabalho.
As teorias de base social são contrastantes
às descritas acima. São elas o modelo de democracia clássica, no qual pode-se levar a crer
que determinado pensamento imposto é legitimamente nosso, gerando alienação e apatia e
o modelo de consciência política, que promove
o desenvolvimento da consciência de classe
em favor do socialismo, fazendo com que a
participação só seja valorizada quando concentrada em questões sociais e políticas mais
abrangentes (LÜCK, 1996).

Para Verhine (2011, p. 91), a democratização
da gestão escolar no Brasil existe há alguns
anos “... na tentativa de superar procedimentos
tradicionais baseados no corporativismo e no
clientelismo”. Para a efetivação dessa democratização, é sabido que não basta querer, é
necessário trabalhar para que ela aconteça e é
durante esse trabalho que se percebe a resisFica claro, portanto, que o conhecimento e
tência ao envolvimento nas ações necessárias envolvimento irresponsável nas ações faz difeà essas mudanças.
rença positiva.
Parece não haver um esclarecimento geral
de como a descentralização e a participação
resolverão problemas educacionais, sendo fundamental entender como isso se processa, evitando assim resultados negativos. É necessário
direcionar as participações de forma que elas
promovam a melhora real da formação dos alunos. Não se trata de legitimar questões já definidas anteriormente, mas de um ato consciente de responsabilidade. Somente assim serão
formados cidadãos de fato, haja vista que para
ter direitos assegurados é necessário que se
cumpram os deveres.

A escola tem uma contribuição indispensável e insubstituível, embora limitada, a dar para a afirmação
histórica das classes populares, na medida em que
pode favorecer a ampliação da compreensão do mundo, de si mesmo, dos outros e das relações sociais,
essencial para a construção da sua presença histórica,
responsável e consciente, no exercício concreto da cidadania (HORA, 1998, p. 49).
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A IMPORTÂNCIA DO PROJETO
PEDAGÓGICO
Para Gadotti (1997, p. 35), a pluralidade de
projetos pedagógicos se justifica pela diversidade, e multiculturalidade dos dias atuais, em
que cada escola possui um projeto resultante
de desenvolvimento próprio, tornando inviável
um padrão único para todos, e isso é muito significativo e importante. Considera-se que todo
projeto pedagógico é político porque deve refletir escolhas e ser socialmente construído.
O direito à autonomia escolar deve ser preservado. Isso garantirá a escolha e execução
do projeto que melhor atenderá as necessidades de cada uma. Não existe autonomia da escola se não existir a autonomia dos indivíduos
que a compõem (GADOTTI, 1997, P. 35). E
segundo o autor: “A grande riqueza da participação de todos está na medida em que cada
grupo ou cada pessoa traz para o grupo as
suas percepções sobre a realidade que o cerca quando os objetivos definidos e os planos
de ação estão impregnados dessas diferentes
percepções (PELLEGRINI, 1986, p. 127).

A implantação de um novo projeto político-pedagógico da escola enfrentará sempre a descrença generalizada dos que pensam que de
nada adianta projetar uma boa escola enquanto
não houver vontade política dos “de cima”. Contudo, o pensamento e a prática dos “de cima”
não se modificaram enquanto não existir pressão
num verdadeiro processo de conscientização e
de formação cívica; deve ser um processo de
recuperação da importância e da necessidade
do planejamento na educação (GADOTTI, 1997,
p. 38).

Nossa pouca experiência democrática, o
subestimar do povo como governante, o fato
de termos um sistema educacional vertical
e o autoritarismo da prática educacional são
apontados como os principais obstáculos para
o desenvolvimento de um projeto democrático
em nosso país. Gadotti (1997, p. 37) também
nos alerta que “Um projeto educativo pode
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis
os campos de ação possível, comprometendo
seus atores e autores”.
Um bom projeto deve ser possível, realizável e facilmente compreendido. Exige o envolvimento de todos, vontade política e recursos
financeiros claramente definidos, com constante avaliação. Deve-se realizar num ambiente favorável, com credibilidade e ser baseado em
teorias que auxiliem sua implantação e desenvolvimento.
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POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: A educação brasileira se inicia com os jesuítas e seu processo de catequização dos índios.
TECNOCRACIA E CLIENTELISMO
Inconcebível discutir educação e ensino sem
discutir as questões de natureza econômica,
política e social que a envolvem. No Brasil, é
a partir da década de 30 que isso se faz mais
presente. Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi
(2012), desde a transição do Império para a
República se debate sobre a qualidade / quantidade na educação brasileira. Nesse período
surgem dois movimentos sociais que Nagle
(1974) assim denominou:
Entusiasmo pela educação, que focava na
quantidade, visando a expansão da rede escolar e alfabetização da população que passava
a enxergar nesse processo uma forma de ascensão social e o Otimismo Pedagógico, que
tinha por meta a melhora das condições didáticas e pedagógicas, tendo surgido nos anos
1920 e alcançado seu apogeu nos anos 30.
Com o intuito de instituir quadros técnicos
para a formulação e implementação de políticas públicas no Brasil, é criado, durante a era
Vargas, o DASP – Departamento de Administração do Serviço Público.
A exigência de concurso como requisito básico para ingresso permanente é dessa época, apesar de sabido que trocas de empregos
públicos por apoio político e concessão de
privilégios funcionais de carreira concedidas
pelo Poder Executivo fazem parte da história
do país.

O ensino ofertado pela Igreja Católica baseia-se em diferenciação por sexo e responsabilidade da família. Em contrapartida, os liberais
propunham uma escola única, laica, gratuita e
obrigatória. Em 1932 eles deixam claras suas
concepções sobre a educação ao publicar o
Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (LIB
NEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 163-164).
Segundo os autores. a Igreja Católica, que
mantinha várias escolas sob sua égide surge
como forte opositora ao escolanovismo:

Alegando que os liberais destruíram os
princípios da liberdade de ensino e retiravam
das famílias a educação dos filhos, os católicos aproximaram-se das teses dos integralistas, defensores do nazismo e do fascismo europeus, e com estes desaprovam
as alterações qualitativas modernizantes e
democráticas objetivadas pelos primeiros,
além de acusá-los de defender propostas
comunistas (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI,
2012, pp. 163-164).

Entre 1942 e 1946, com a Reforma Capanema, surgem o Senai, criado pelos industriais e
É nessa década também que tem início o o Senac, pelos comerciantes.
processo de industrialização no Brasil, provoAtualmente, essas duas instituições têm peso significada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque, em cativo no ensino profissional oferecido no país, embora
1929, ocasionando a crise do café. No campo em ritmo decrescente a partir do final dos anos 1980,
educacional, vivemos uma dualidade: ensino diante do crescimento do atendimento público gratuito.
secundário para a elite e ensino profissionali- Nos primeiros anos do século XXI passaram a atuar,
também, em cursos tecnológicos de nível superior e em
zante para as classes populares.
programas de educação a distância (LIB NEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 168).
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Somente em 1945, com o final do Estado
Novo, regime ditatorial da era Vargas é retomado o processo de democratização da educação, porém o golpe militar de 1964 atrela
a educação ao mercado de trabalho, incentiva
a profissionalização no ensino médio e beneficia a iniciativa privada, principalmente no ensino superior. Na década de 80, os privatistas
mudam sua composição. Antes formados por
grupos católicos juntam-se a eles os protestantes e empresários do ensino. Eles criticavam o
ensino público, mas ocultavam os benefícios
que recebiam (LIB NEO; OLIVEIRA; TOSCHI,
2012).

acreditam que ela deveria ser revisada em todo
o seu conteúdo, de acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2012).
O ano de 1998 é marcado pela criação do
Fundef, posteriormente substituído pelo Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério podia ser usado apenas no
ensino fundamental e vigorou até 2006.
A partir da segunda metade da década de
2000 percebem-se esforços para que o Estado
assuma seu protagonismo na área educacional
e algumas medidas são tomadas nesse sentido, como a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb) em 2007 e medidas como a Emenda
Constitucional nº 59, que torna obrigatório o
ensino de 4 a 17 anos.

Os autores ressaltam que governo concedia
aos privatistas a imunidade fiscal sobre bens,
serviços e rendas, garantia o pagamento das
mensalidades escolares e bolsas de estudo,
dentre outros ao mesmo tempo em que não
cuidava da escola pública como deveria. Com
salários baixos e condições ruins de trabalho,
os profissionais das escolas públicas passam
A Lei nº 10172, de 9 de janeiro de 2001 cria
a organizar greves e mobilizações. A escola o Plano Nacional de Educação (PNE) 2001particular cresce em preferência por aparentar 2010. O plano determinava que os municípios,
melhor organização e eficácia:
estados e governo federal deveriam elaborar
planos decenais para adequação às especificiA análise de que a escola privada é superior à pública
não se sustenta, em geral, por não haver homogeneida- dades locais, o que não ocorreu efetivamente,
de em nenhuma das redes – há boas e más escolas em entre outros motivos, pela escassez de recurambas -, como demonstram as análises do Sistema de sos financeiros.
Avaliação da Educação Básica (Saeb). Além disso, é
nas escolas públicas que se encontram os segmentos
economicamente menos favorecidos da sociedade (LIB
NEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 169-170).

O plano foi submetido à aprovação do Congresso Nacional, por exigência legal da Constituição Federal de 1988 (art. 214) e pela LDB
e sua maior importância está na tentativa de
assegurar a continuidade de políticas públicas
educacionais, independente do governo em
exercício.

Em meados da década de 1980, a crise econômica mundial faz com que a classe média
procure as escolas públicas para matricular
seus filhos. O governo demonstra querer se
eximir de sua responsabilidade seguindo o
Entre 2009 e 2010, constitui-se a Conferênmodelo neoliberal que visa uma ação mínima
estatal pelos serviços sociais estimulando a cia Nacional de Educação (Conae), responsável pela elaboração do PNE 2011-2020. O
privatização, a qual beneficia claramente.
projeto foi apresentado no dia 15 de dezemNo ano de 1996 é criada a Lei 9394, lei de bro de 2010 pelo então ministro da Educação,
diretrizes e bases da educação nacional. A lei Fernando Haddad. Segundo ele, os focos do
original possuía 86 artigos, mas já no ano se- projeto são a valorização do magistério e a
guinte começa a ser mudada. Foram alterados qualidade da educação (LIB NEO; OLIVEIRA;
27 artigos e outros foram revogados. Muitos TOSCHI, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas reflexões dos autores abordados, pode-se afirmar que políticas públicas mais
eficazes se fazem necessárias, sobretudo nas escolas públicas, que recebem as camadas mais
desfavorecidas economicamente, possibilitando assim, uma inclusão social de fato. Para tanto, é
necessário que todo estado da federação, sem exceção, tenha alcance a recursos e que os mesmos supram as necessidades de todas as suas cidades, pois a educação é um direito universal.
Se fazem necessárias a construção ou ampliação das escolas ou do transporte escolar para
garantir o acesso, bem como promoção do ensino à distância para aqueles que não conseguem se locomover até as escolas. Monitorar esse acesso e permanência são importantes e a
permanência se dá ofertando uma educação de qualidade, inclusiva (em sentido amplo). Ações
voltadas para a melhoria contínua desse ensino também são necessárias. Nunca devemos esquecer que a educação não é um processo estanque, assim como nós também não somos.
Uma gestão democrática, valorização do magistério e investimento na formação continuada dos
professores são outros pontos que carecem atenção.
Está na Constituição que a educação é dever do Estado, mas se faz necessário que os cidadãos, além de se conscientizarem disso, lutem e cobrem para que isso ocorra. Elegemos governantes pelo voto e temos o direito e dever de cobrar o cumprimento de suas funções sempre em
prol do bem comum. Isso é democracia e democracia também se ensina na escola.
Não adianta ficar se fazendo de vítima e cruzar os braços diante de situações precárias de
trabalho. É preciso agir. Os gestores escolares devem buscar o apoio da comunidade e em
conjunto com ela, trabalhar pela melhora da educação. É necessário começar do micro para o
macro para que sejamos ouvidos por todos e respeitados em nossas colocações.
Um projeto pedagógico deve contemplar as necessidades locais da escola para depois partir
para questões mais amplas. Da mesma forma, o currículo deve ser cultural, e não tem como ser
diferente, caso contrário não há razão de ser, assim como não tem sentido uma escola que não
promova a reflexão dos seres, não os faça sentirem-se mais confortáveis para expor suas ideias
e discutir soluções em grupo e os prepare para viver em sociedade respeitando o outro e as
diferenças existentes, buscando e exercendo o respeito e a igualdade de condições. Entender
a responsabilidade de cada um na educação é condição sine qua non para a obtenção dos
resultados almejados e nenhum membro envolvido no processo deve se eximir de sua responsabilidade. Conhecer e discutir a atual situação dos sistemas de ensino é o primeiro passo para
diagnosticar problemas e buscar soluções para mudá-la.
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AS CONCEPÇÕES CONSTRUTIVISTAS E
A PRÁTICA DOCENTE

RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral apresentar uma discussão acerca das concepções
construtivistas que caracterizam a construção da leitura e escrita feita pelo aluno ativo em
sala de aula. Tal importância se dá devido ao fato da prática docente está atrelada as atividades desenvolvidas em sala de aula dentro desta concepção. Para tanto, esta pesquisa baseia-se na pesquisa bibliográfica onde serão abordados alguns conceitos importantes voltados a
esta discussão. Os resultados mostram que se essas atividades forem trabalhadas de forma
significativa visam um ensino-aprendizado efetivo e capaz de mudar o modelo tradicional.

Palavras-chave: Concepção Construtivista; Prática Docente; Construção; Leitura; Escrita; Aluno
Ativo; Mediação.
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INTRODUÇÃO

S

egundo estudos de Teberosky e Ferreiro, na década de 80 começaram a circular entre os educadores livros e artigos que davam conta de uma mudança na forma de compreender o processo de alfabetização, tiveram grande impacto os
trabalhos que relatam resultados de investigações, em especial a “Psicogênese da Língua Escrita”, elaborado pela argentina Emília Ferreiro e pela brasileira Ana Teberosky.
As autoras tiveram a alfabetização da pedagogia e levaram para a psicologia mostrando que a
habilidade de leitura e escrita depende muito mais da relação que o aluno tem com o mundo da
cultura do que com os métodos aprendidos. “Psicogênese da Língua Escrita”, não é um método
e sim uma teoria que explica o processo de aprendizagem da língua escrita e que o mais importante é levar em consideração o código específico da escrita, a cultura e o ambiente letrado
que a criança está inserida, as autoras desta teoria acreditam que o código da língua e a compreensão de textos deve ser trabalhados juntos, caso contrário fica mais difícil juntá-los depois.
Esta proposta é caracterizada pela construção que o aluno desenvolve para se chegar à compreensão do sistema de escrita e este se caracteriza como um ser ativo que
pensa e age. Na proposta construtivista a alfabetização é realizada do todo para as partes, ou seja, o aluno desde seu primeiro dia de aula mantém contato com materiais portadores de textos e seus conhecimentos adquiridos no meio em que vive são respeitados.
A pesquisa aqui apresentada mostra que é possível construir o aprendizado de forma construtiva, cabendo ao professor encontrar, por intermédio de um estudo contínuo, diferentes metodologias visando mediar como ponte para o aluno chegar a sua alfabetização. É importante que este respeite o tempo e o individualismo de cada um.
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O CONSTRUTIVISMO
Segundo Aranha (1996) por intermédio das
obras de Jean Piaget fez-se conhecer as concepções construtivistas privilegiando inicialmente os aspectos da psicologia. Em meados
dos anos 80 o russo Vygotsky tem sua obra
conhecida no Brasil, o construtivismo passa a
ser discutido pedagogicamente. O mercado de
trabalho exige cada vez mais do trabalhador
iniciativa e criatividade, o que torna a educação voltada para a transmissão de conteúdo e
memorização fora de uso, o construtivismo por
sua vez destaca a capacidade do indivíduo.

explicação. A criança é egocêntrica não
se coloca no lugar do outro, já consegue
brincar de faz de conta.
• Período das operações concretas (7-11
anos): Ainda depende do concreto para
chegar à abstração, possui noções de
tempo, espaço, velocidade.
• Período das operações formais (12 anos
em diante): Não necessita do concreto
para resolver situações problemas, buscam soluções a partir de hipóteses e não
somente pela observação da realidade.
Vygotsky (1896-1934) deseja ir além da inteligência humana privilegiando os estudos das
operações superiores: “desejando ir mais além
na discussão das características da inteligência humana, privilegia o estudo das operações
superiores, tais como o pensamento abstrato,
a atenção voluntária, a memorização ativa e as
ações intencionais” (ARANHA,1996, p. 186).

Segundo os construtivistas o conhecimento
se dá através da construção contínua e entre a
interação do sujeito com o objeto, a proposta
construtivista também é conhecida como uma
concepção interacionista onde o homem constrói-se da interação social que se faz através de
relações entre os homens e suas ações sobre
Segundo Vygotsky para construir os conceio mundo, sendo então um ser histórico social
que aprende com a realidade se expressando tos o sujeito necessita da interferência do outro
no processo de internalização, partindo desde acordo com o tempo.
te pressuposto o psicólogo chama a atenção
O suíço Jean Piaget (1896-1980) não era pe- para o conceito de Zona de Desenvolvimento
dagogo, porém no século XX influenciou mui- Proximal. Este é definido por ele como a distânto a pedagogia, na década de XX suas obras cia entre o nível de desenvolvimento real, onde
começam a aparecer e logo surgiu grande o indivíduo é independente para resolver situarepercussão sobre a psicologia genética, que ções problemas e o desenvolvimento potencial
estuda o desenvolvimento cognitivo da criança onde o indivíduo necessita de instruções ou
até a sua adolescência. Até hoje a contribuição colaboração de outro.
de Piaget tem sido usada na pedagogia devido
A Zona de Desenvolvimento Proximal define
às indicações sobre os estágios, respeitando
as fases de desenvolvimento cognitivo e afe- como o percurso que o indivíduo vai caminhar
tivo da criança e ensinando os conteúdos de para desenvolver o conhecimento que está em
acordo com suas reais possibilidades mentais: fase de amadurecimento consolidando-se na
fase do desenvolvimento real, ou seja, a criança
• Período sensório-motor (0-24 meses): só consegue escrever seu nome copiando ou
Não há linguagem, nem existe separação com a ajuda de outro, ela está no nível potenentre o sujeito e o mundo, só acredita no cial, quando surge à intervenção do professor
que está ao alcance dos seus olhos. Pega na zona proximal a criança consegue escrever
tudo que vê e leva a boca, pois conhece sozinha passando para o nível real. Portanto
segundo Vygotsky a relação do indivíduo com
o mundo por ela.
• Período pré-operacional (2-7 anos): Esta o mundo se dá através da mediação dos sisteé a fase dos “por quês”, não aceitando mas simbólicos.
as ideias do outro e tudo deve ter uma
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Segundo Russo e Vian (1999), Emília Ferreiro, doutora em psicologia e pesquisadora, tem
fundamental influência no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, para ela independente da classe social todas as crianças
percorrem o mesmo caminho para “reinventar”. Aprendizagem é um processo que só é
possível quando o sujeito pensa e age sobre
o objeto que quer conhecer, portanto a criança aprende a ler e escrever através do contato
com diferentes gêneros de escrita.
Em “Psicogênese da Língua Escrita”, pesquisa desenvolvida por Emília Ferreiro e Ana
Teberosky nos anos de 1974, 1975 e 1976
em Buenos Aires, explica o processo e a forma
que a criança passa para compreender a leitura e a escrita. Cabe ao professor buscar diferentes maneiras para mediar a construção dessa aprendizagem, criando situações nas quais
a criança questione suas hipóteses e progrida
na lecto escrita (leitura e escrita). Emília Ferreiro propõe uma maneira diferente de entender
os erros da criança em seu processo de alfabetização chamando-se de erros construtivos,
através deste a criança usa seu raciocínio lógico para encontrar os acertos, mediação feita
pelo professor (RUSSO; VIAN, 1999).

• Hipótese silábica sem valor sonoro: nesta
fase a criança já compreende que a escrita representa a fala, para cada sílaba
utiliza uma letra sem sentido sonoro.
• Hipótese silábica com valor sonoro: utiliza
uma letra para cada sílaba com sentido
sonoro, focando as vogais ou focando
as consoantes. Quando a palavra é monossílaba ou dissílaba a criança entra em
conflito, pois para ela ainda nesta fase,
uma letra não se escreve. Esta é muito
importante pois nela é a primeira vez que
a criança trabalha com a hipótese que a
escrita representa partes sonoras da fala.
• Hipótese silábico-alfabética: já compreende que a escrita representa o som da fala,
a criança começa escrever em algumas
palavras alfabeticamente porém ainda
pode escrever na mesma palavra silabicamente, ou seja, ora escreve silabicamente
ora escreve alfabeticamente, ela está em
processo evolutivo para se tornar alfabética.
• Hipótese alfabética: a criança compreende que a escrita é uma função social: a
comunicação, e escreve alfabeticamente
conhecendo o valor sonoro das letras, porém possui erros ortográficos.

Para que a criança aprenda ler e escrever ela
passa por um processo evolutivo, caracterizado como o pensamento que o aluno percorre para chegar a aquisição do conhecimento,
Para acompanhar perfeitamente as hipótedefinido por Emília Ferreiro e Ana Teberosky ses dos alunos, devem-se realizar regularmencomo hipóteses, essas são classificadas em te as sondagens, esta não é avaliação e tem
cinco níveis:
como objetivo observar como o aluno pensa
para então intervir. Devem-se ditar individual• Hipótese pré-silábica: a criança não dis- mente palavras do mesmo campo semântico
tingue letra de desenho, não compreende na ordem de polissílaba, trissílaba, dissílaba,
que tudo que falamos escrevemos, acre- monossílaba e uma frase contendo uma das
ditam que só objetos concretos podem palavras já ditas, estas palavras não devem ser
ser escritos definindo coisas grandes ditadas silabicamente e sim inteiras. É imporcom nomes grandes, coisas pequenas tante dizer aos alunos que não é lição que eles
com nomes pequenos. Utiliza as letras de devem escrever como sabem deixando seguseu nome e possui leitura global, para ela ros para não haver bloqueio e por fim pedir
uma letra não se escreve.
para o aluno lê o que escreveu (RUSSO; VIAN,
1999).
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O professor antes mesmo de definir sua didática deve conhecer o nível que cada aluno se
encontra para que possa intervir no processo
de aprendizagem e desafiá-lo para o avanço.
Em hipótese alguma o professor deve propor
atividades que somente alunos pré-silábicos e
silábicos possam efetuar desmotivando os silábico-alfabéticos e os alfabéticos e ao mesmo
tempo não propor atividades que os primeiros
não consigam resolver, esta prática exige que
o professor seja comprometido e ativo pois é
necessário ter um trabalho dobrado e criativo
porém não é impossível trabalhar com diversificadas atividades numa sala heterogênea
(RUSSO; VIAN, 1999).

Na concepção de Vygotsky, se o professor
intervir adequadamente na Zona Proximal,
pode levar o aluno do nível pré-silábico ao alfabético no mesmo ano, para isso o professor
/ alfabetizador deve saber detalhadamente os
níveis conceituais identificando-o em qualquer
atividade.

ATIVIDADES PROPOSTAS NOS
DIFERENTES NÍVEIS:

a) Nível Pré-Silábico: o professor deve adotar
neste nível segundo Ribeiro (1999) um ambiente rico de materiais e atos de leitura e escrita,
para que o aluno tenha contato com todas as
letras, todos os tipos de textos e diversas palaTodos os alunos de qualquer nível necessi- vras desde que estes sejam significativos para
tam de estímulos para avançarem uma etapa, o grupo.
quando o professor conhece cada aluno e sua
hipótese fica mais fácil trabalhar, ele faz grupos
Segundo Ribeiro (1999) existe diversos obde estudos, ou seja, agrupamentos por hipó- jetivos a serem alcançados neste nível tais
tese próxima uma da outra (pré-silábico com como: possibilitar que as crianças vivenciem
silábico e silábico-alfabético com alfabético) desde o início de seu processo de alfabetizaoferecendo a eles atividades que ambos pos- ção, atividades que envolvam textos, palavras,
sam resolver. Trabalha também neste momento letras significativas.
a socialização, a parceria onde um auxilia o outro e permitir-lhes a comunicação, instrumento
• Propiciar atividades didáticas que visem
didático para a aprendizagem da alfabetização
atacar, intencionalmente, as concepções
(RUSSO; VIAN, 1999).
que os alunos apresentam e que lhes estão causando conflitos.
O ambiente social que cerca os alunos pos• Intervir na Zona de Desenvolvimento Prosuem diversas formas, cores e imagens porém
ximal dos alunos, facilitando-lhes, a partir
não têm intenção de fazer com que os educande suas problematizações a passagens
dos decifram o código escrito, na escola ele
para o nível silábico.
deve encontrar o ambiente alfabetizador que
• Trabalhar a memorização global de algupromove usos reais de leitura e escrita intenmas palavras, incluindo-se o nome dos
cionais para que os mesmos possam comprealunos e do alfabetizado.
ender a real importância da leitura e escrita tor• Promover atividades que visem fazer a
nando um ambiente propício à aprendizagem.
vinculação do objeto ou figura com a paIsso não significa que as paredes da sala de
lavra escrita.
aula tenham volumes de cartazes promovendo
• Propor aos alunos análises não-silábicas
a poluição visual, deve existir leitura diária e made palavras: letras iniciais e finais, número
nuseio de textos de diferentes gêneros como
de letra, ordem das letras na palavra.
por exemplo: jornais, regras de jogo, bilhetes,
• Realizar, com os alunos análise dos ascartas, poemas, parlendas, contos, cantiga de
pectos gráficos e topológicos, isto é, forrodas, receitas, rótulos, embalagens, convites,
ma e posição das letras e numerais.
trava-língua, etc. promovendo aos alunos criati• Introduzir os aspectos sonoros das iniciais
vidade de produzir textos diversificados.
das palavras significativas.
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• Propiciar aos alunos vivenciarem situações que os levem à compreensão das
diversas funções da escrita.
• Propiciar atividades que possibilitem aos
alunos fazer a distinção entre letras e numerais e entre texto e desenho.
• Promover a vinculação do discurso oral
com o texto escrito.
• Oferecer aos alunos atividades que lhes
propiciem fazer distinção entre imagem e
texto; reconhecerem suportes diferentes,
de textos diferentes; compreenderem que
o texto é constituído de letras.
• Despertar nos alunos o espírito científico
pela exploração de oportunidades que
surgem no universo escolar e familiar, incorporando-o efetivamente à dinâmica da
evolução do conhecimento.
• Proporcionar atividades didáticas que promovam o desenvolvimento do raciocínio
lógico dos alunos.
• Desenvolver todo o processo ensino-aprendizagem dentro de uma visão interdisciplinar.
• Organizar atividades que permitam a livre
manifestação oral e escrita.
• Estimular a escrita espontânea segundo
as hipóteses da criança.
• Organizar atividades que gerem conflito
cognitivo e desequilibração, possibilitando a construção de regras de leitura e escrita pela própria criança (RIBEIRO, 1999,
p.14)

zados pelos alunos devem ser valorizados expondo-os na sala de aula criando um ambiente
alfabetizador, desde o início do processo deve-se trabalhar diversificados textos visando à leitura e a escrita e ampliando o vocabulário dos
alunos (RUSSO; VIAN, 1999). Antes de iniciar as atividades com escrita, faz necessário
trabalhar com materiais concretos. Atividades
escritas com suporte para todo o processo de
alfabetização devem estar presentes em sala
de aula tais como, segundo Ribeiro (1999):
•
•
•
•
•
•

As letras iniciais dos nomes das crianças.
Contato com variados materiais escrito.
Leitura e escrita de diversificados textos.
Atividades de escrita espontânea.
Leitura diária realizada pelo professor.
Jogos diversos: bingo das letras, memória de letras, dominós das letras.
• Rótulos, embalagens, história de vida da
criança.
• Brincadeiras orais: rimas, adivinhas, telefone sem fio, parlendas, músicas, poesias.
• Produção de texto oral coletivo, conversa
informal, etiquetação de objetos, interpretação de gravuras e de textos orais, reconto e reescrita de história.

É de fundamental importância planejar a rotina do dia e relatar o desempenho dos alunos
diariamente, respeitando as individualidades e
o tempo de cada um, é necessário a imaginação do professor dando oportunidades ricas e
variadas para os alunos de se interagirem com
A prática pedagógica do professor exige uma a linguagem escrita (RIBEIRO, 1999).
metodologia que indicará quando, com que e
como fazer para que o ensino-aprendizagem
b) Nível Silábico:
dos alunos se conclua com sucesso. Não é
Quando a criança sai do primeiro nível para
difícil iniciar a alfabetização com crianças pré-silábicas, pois muitas chegam na escola com entrar no segundo ocorre uma grande evolueste nível e estão frequentando-a pela primeira ção no seu modo de pensar sobre a escrita,
supera a visão global e figurativa. Começa a
vez, (RIBEIRO, 1999, p. 14).
compreender que tudo se escreve não apenas
Para trabalhar o alfabeto o professor utiliza a substantivos concretos. “No nível silábico a
criança encontra uma nova fórmula para entrar
letra inicial dos nomes dos alunos, estas são
no mundo da escrita, descobrindo que pode
significativas para eles, como também utiliza o
escrever uma letra para cada sílaba da palaalfabeto móvel, familiarizando os alunos com vra e uma letra por palavra na frase” (RIBEIRO,
as letras do alfabeto. Todos os trabalhos reali- 1999, p. 11).
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O professor neste momento não deve apontar
ou marcar as letras que estão faltando, o próprio aluno deve perceber e descobrir por si só
ao seu tempo, percebendo a incompletude de
sua hipótese. É importante que o aluno tenha
um espaço livre para exercer constantemente a
escrita silabicamente. Todas as atividades devem considerar o interesse e a vontade dos
alunos, muito mais do que a vontade do professor. Nesta hipótese o professor/alfabetizador
deve propor atividades que visam contato com
letras, palavras e textos, interagindo uma com
a outra e atuando como mediador no processo
de ensino-aprendizagem, para que os alunos
possam reformular a hipótese passando para o
nível silábico-alfabético (RIBEIRO, 1999)

rias, músicas, poesias, notícias, alfabeto móvel,
dicionário e leitura de diferentes gêneros.No
nível silábico a criança percebe que não consegue ler o que escreveu, essa impossibilidade
que força a criança a progredir para o nível silábico-alfabético:
Nenhuma sugestão metodológica terá valor
se os educadores/alfabetizadores não procederem a uma reflexão profunda sobre como
estão alfabetizando crianças e relacionando-se com elas, e não se dispuseram a modificar
tal relação e a prática de alfabetizar (Ribeiro,
1999, p. 7).
Ribeiro (1999) propõe em seu trabalho “Para
casa ou para sala? Nível Silábico” atividades
de grande importância para o apoio do professor, porém nos afirma que para maior desempenho dos alunos o educador deve ter um
trabalho planejado.

Atividades que incentivem a atenção dos
alunos para as características sonoras e que
envolvem sons em diferentes partes das palavras respeitando o processo construtivo de
cada um. Oferecer oportunidades de interação
com materiais de leitura, atos de leitura e esc) Nível Silábico-Alfabético:
crita considerando o aluno como alguém que
escreve e interpreta de maneira silábica (RIBEINa entrada para o nível silábico-alfabético a
RO, 1999).
criança descobre a necessidade de fazer uma
análise indo além das sílabas. A criança, como
No trabalho com palavras o professor deve já mencionado, encontra dificuldades de ler o
enfatizar a primeira letra no contexto da primei- que se escreve silabicamente e a impossibilira sílaba e propiciar a contagem de números dade de ler o que as pessoas alfabetizadas esde letras. No trabalho com letras é importante crevem, pois acredita que sobra letra na escrita
estimular o reconhecimento dos sons das mes- convencional (RIBEIRO, 1999).
mas e trabalhar a ordem socialmente significativa para reconhecer a base da ordenação
A princípio a criança pode parecer que regreno dicionário, na lista telefônica etc. devendo diu para o nível pré-silábico, pois a mesma comostrar aos alunos suas formas, maiúscula e meça a escrever com muitas letras percebendo
minúscula, cursiva e imprensa e no trabalho a necessidade de colocar mais do que as do
com textos é fundamental priorizar textos me- nível silábico. Escreve silabicamente e ao final
morizados, estimular a pesquisa de palavras das palavras acrescenta mais letras conservanem textos e fazer reconto e reescrita de histó- do o nível silábico, nesse momento o alfabetirias (RIBEIRO, 1999).
zador deve tomar muito cuidado para entender
e analisar esta situação (RIBEIRO, 1999).
Na sala de aula devem existir interação e reflexão que produzam aprendizagem, trabalho
Aumentar o número de letras é uma solução
em grupo que favoreça a troca de diferentes encontrada pelas crianças e que caracterizam
saberes, manuseio de livros, revistas, jornais, o nível silábico-alfabético, resolvendo apenas
embalagens e rótulos. É de fundamental impor- uma parte do problema. As crianças escrevem
tância trabalhar com os alunos nomes, histó- nas palavras algumas sílabas usando uma le1237
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tra e em outras com duas letras acreditando
que uma letra não forma uma sílaba, ou seja,
ora escreve silabicamente ora escreve alfabeticamente, a ausência de letras não pode ser
considerada como erro ou omissão (RIBEIRO,
1999):

trução e interpretação, em sua aprendizagem
deve se trabalhar escritas significativas. É importante que o professor compreenda os tipos
de atividades a serem desenvolvidas para que
os alunos avancem em seu processo de construção. Inúmeras atividades podem ser trabalhadas neste nível pois as crianças nesta fase
O trabalho didático para esse nível visará a estão com o desenvolvimento acelerado já inibusca de compreensão pelas crianças de que ciando a leitura e escrita independentemente
as sílabas são partes das palavras, ordenadas (OLIVEIRA, 1997).
e compostas necessariamente de vogais e
consoantes” (Ribeiro, 1999, p.13).
O professor em todas as atividades observa, acompanha, avalia e registra o processo de
Segundo estudos feitos por Oliveira (1997), construção, utiliza a criatividade para elaborar e
o nível silábico-alfabético exige um trabalho or- selecionar atividades onde os alunos assimilem
ganizado com letras, palavras, textos e sílabas a palavra escrita e falada. Lembrando que as
onde o educador deve propiciar eficiência, ri- atividades devem atingir níveis diferentes adapqueza e prazer na aprendizagem da leitura e tando as necessidades da sala de aula, favoescrita através de atividades lúdicas que valo- recendo atividades que forçam a passagem de
rizam a espontaneidade da criança de acordo um nível para o outro e sempre que possível,
com sua hipótese.
trabalhar a interdisciplinaridade estabelecendo
relações com outros conhecimentos.
Completando esta linha de pensamento
(1997), em todas as hipóteses é de extrema
Algumas atividades sugeridas por Ribeiro
importância que o educador saiba diagnosticar (1999) em “Para casa ou Para sala? Nível Siláe intervir a todo o momento na Zona de Desen- bico-Alfabético”, tais como:
volvimento Proximal de cada aluno, contribuindo para o avanço. Respeitar o tempo de cada
• Caça-palavras;
um considerando-os como um ser ativo e com
• Cruzadinhas;
capacidades (OLIVEIRA, 1997).
• Jogo de memória, bingo, dominós;
• Leitura e interpretação oral de textos de
Caracteriza-se a metodologia deste nível
diversos gêneros;
como o trabalho intenso de construção das
• Produção de texto coletivo e individual;
sílabas, não adotando cartilhas ou textos que
• Escrita de cartas, bilhetes, listas, anúnfogem da realidade dos alunos e sim trabalhar
cios, propagandas, receitas, diálogos, piatodas as sílabas (simples e complexas) numa
das, parlendas, poesias;
prática construtiva em sala de aula. Não há
• Oficinas de histórias, reconto e reescrita;
uma sequência a ser seguida para se trabalhar
• Localizar palavras em texto e reescrever
às sílabas elas por si só aparecem espontaneaseparando suas sílabas (RIBEIRO, 1999).
mente nos textos, jogos e escritas das crianças
cabendo ao professor partir das sílabas que os
d) Nível Alfabético:
alunos conheçam (OLIVEIRA, 1997).
Este nível constitui o final da construção da
Esta metodologia é construída diariamente escrita alfabética, nesta fase a criança já comtendo em vista o interesse, possibilidades dos preende os valores sonoros e analisa os fonealunos e a meta a ser atingida pelo professor. mas das palavras que vai escrever, porém enDesde o início o aluno deve tomar consciência contra dificuldades na ortografia, não devendo
que a leitura e escrita são processos de cons- o professor confundir está com dificuldade de
1238
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compreensão da escrita. Cabe também ao professor permitir em alguns momentos a escrita
não-convencional para que os alunos adquiram
confiança e trabalhar oralmente as variedades
regionais respeitando-as e partindo destas para
as formas convencionais da escrita (RIBEIRO,
1999).
Temos por objetivos neste nível proporcionar
aos alunos contato com vários tipos de fontes de escrita, diferentes tipos de linguagens,
portadores de textos, atividades que levem o
desenvolvimento do raciocínio e do pensar.
Propor desafios permitindo descobertas, estimulando a leitura de textos diversificados e o
uso normativo da língua, para a compreensão
da separação de palavras, uso de letra maiúscula, ortografia e pontuação (RIBEIRO, 1999).

Nesta fase não é dispensado o professor escriba e sua leitura, é importante a observação
dos alunos nos atos de pessoas alfabetizadas,
isso possibilita a análise de aspectos espaciais
e motores envolvidos, tais como: escrever da
esquerda para a direita, ortografia, tipos de letras, coerência textual, etc. As atividades devem
ser selecionadas pelo professor podendo uma
mesma atividade desafiar os alunos de diferentes níveis, mudando somente o foco didático.
No nível alfabético atividades como: produção
e exploração de texto, reescrita (de músicas,
poesias, regras de jogos, etc.), leitura de diferentes textos são trabalhadas diariamente em
sala de aula, não dispensando o trabalho com
sílabas e letras (RIBEIRO, 1999).
Com o trabalho das sílabas pode-se trabalhar a distinção de uma só sílaba e de todas
em uma palavra, classificação de acordo com
os números de letras, atividades de completar
a primeira ou a última sílaba de nomes ou palavras, ligar a palavra a sílaba inicial e separação de palavras em sílaba. E com o trabalho
das letras pode-se usar alfabetos variados no
tamanho, forma e material, reconhecimento de
letras, e sequência alfabética.

Este trabalho não deve ser dado “pronto” ao
aluno e sim permitir que descubra por si próprio, para isso é necessário a eficiência do professor, cabendo a ele propiciar um ambiente
tranquilo e seguro com um relacionamento de
cooperação e confiança entre aluno e professor. Esta eficiência é caracterizada por um professor que se qualifique constantemente, acredita e respeita os alunos e o tempo de cada
um, “O professor não alfabetiza o aluno; ele é
Ribeiro (1999) em seu trabalho “Para Casa
o mediador entre o aprendiz e a escrita, entre o ou Para Sala? Nível Alfabético” sugere diferensujeito e o objeto deste processo de apropria- tes atividades direcionadas para o professor
ção do conhecimento” (Ribeiro,1999, p.16).
trabalhar com os alunos dentro da proposta
construtivista.
Para o autor (1999), desde o início do processo a leitura e a escrita devem ser desenvolvidas paralelamente, para que então o aluno
ao chegar no nível alfabético não apresente dificuldades de escrever e compreender sozinho.
Neste nível a produção de textos e a leitura são
atividades constantes cabendo ao professor
valorizar as produções desenvolvidas e não
fazer correções ou modificações, pois esta é
uma forma de expressão do aluno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao aprimorar os conhecimentos adquiridos sobre a proposta construtivista foram encontrados
pesquisadores consagrados como: Vygotsky (1980) com sua obra conhecida no Brasil o construtivismo passou a ser discutido pedagogicamente, o mesmo afirma que o indivíduo necessita
de uma mediação para chegar ao conhecimento, Jean Piaget (1896-1980) devido as suas indicações sobre os estágios respeitando as fases de desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança ensinando os conteúdos de acordo com suas reais possibilidades mentais e sua influência
no conhecimento das concepções construtivistas, Emília Ferreiro e Ana Teberosky através da
pesquisa realizada nos anos de 1974, 1975 e 1976 “Psicogênese da Língua Escrita”, está com
grande influência para a construção da leitura e escrita.
A proposta construtivista exige de todo o corpo docente e família um comprometimento profissional e uma parceria leal. É valido lembrar que cada ano uma turma é diferente da outra, os
desafios e barreiras são sempre renovados.
Cabe ao educador propiciar um ambiente tranquilo e seguro com um relacionamento de cooperação e confiança entre alunos, professor e família. Esta eficiência é caracterizada por uma
equipe de docentes profissionais que se qualifiquem constantemente, estejam em busca de um
único objetivo, acreditam e respeitam os alunos e o tempo de cada um.
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COMO CONSTRUIR UM PERFIL
NECESSÁRIO PARA A DOCÊNCIA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL?
RESUMO: O objetivo deste artigo é delinear um perfil do educador para a educação infantil
a partir das transformações ocorridas na visão da sociedade brasileira sobre a infância nos
últimos anos. Para tanto, é necessário compreender que as crianças brasileiras foram elevadas à condição de sujeitos de direitos e a educação infantil passou a ser considerada não só
como um dever do Estado Brasileiro, mas como uma etapa fundamental da educação básica.
Essa nova condição da educação infantil exige o enfrentamento aberto de questões ligadas
à educação e ao cuidado, fundamentais para as crianças na faixa etária de zero a cinco anos.
Dentre os desafios que se apresentam, acumulam-se os problemas na formação do educador
infantil, decorrentes da pouca clareza do perfil profissional desejado, esperado e necessário
no contexto atual da formação docente. Assim, esta pesquisa tem como base teórica os
principais fundamentos legais estudados, como indicadores para apreender os princípios e
diretrizes para a educação infantil e registro alguns aspectos do aporte teórico que me levou
ao despertar para o aprender, conviver, sentir com sensibilidade e com os sentidos na atuação docente com a criança pequena. Em síntese, o educador deverá ser consciente, crítico,
reflexivo, autônomo, criativo e coerente, agindo como um “artesão” que cria e repensa as suas
atitudes, penetrando dentro de si mesmo, aprendendo a saber viver, capaz e feliz, para criar
uma escola adequada as nossas crianças na educação infantil.

Palavras-chave: Perfil do educador; Legislação; Reflexivo; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

N

este artigo, a educação infantil é considera como um espaço sócio-educacional, para
construção de identidade e cidadania da criança, promovendo o desenvolvimento infantil nos aspectos físico, moral, intelectual, bem como assegurar proteção, segurança,
cultura, saúde e lazer, não mais considerada uma etapa na perspectiva do assistir ou do educar,
mas na perspectiva do direito ao cuidado e à educação.
Para melhorar a qualidade do atendimento à educação infantil, é importante assegurar uma
ação educacional integrada, por meio de uma formação específica profissional capaz de formar
professores críticos, transformadores, criativos e que valorizem a educação como instrumento
para construção da cidadania.
A Educação Infantil vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões realizadas no âmbito
geral e, especialmente, no educacional. Cresce a importância da educação das crianças de zero
a cinco anos com orientações cada vez mais específicas e definição de práticas pedagógicas
apropriadas. Concorre para essa evolução o avanço dos estudos que envolvem o crescimento e
desenvolvimento das crianças e a consolidação dos seus direitos.
Diante do cenário atual da educação infantil, caracterizado por avanços legais, torna-se um
desafio uma reflexão sobre a formação do educador infantil, em busca de propostas de melhor
qualificação, assim como rever concepções, crenças e valores sobre a criança, seu desenvolvimento e educação, o papel da sociedade e a definição de políticas para a área.
A importância dada pela legislação atual quanto à formação do educador é um ponto de
destaque na política de educação infantil e vai além da maior exigência do nível formativo na
sua formação inicial, contemplando que ela esteja, também, presente no meio escolar de forma
contínua, de modo que a teoria e prática mantenham permanente interação.
Para melhorar a qualidade do atendimento à educação infantil, é importante assegurar uma
ação educacional integrada, por meio de uma formação específica profissional capaz de formar
professores críticos, transformadores, criativos e que valorizem a educação como instrumento
para construção da cidadania. O professor precisa se apropriar de muito mais conhecimentos
sobre a realidade social, cultural e escolar do educando. São necessárias formações específicas
vinculadas ao contexto em que se dá a ação educativa.
Desse modo, este trabalho poderá beneficiar todos que trabalham ou pretendem trabalhar na
área da educação infantil, propiciando espaço de estudo e troca de conhecimentos para a construção de um perfil adequado e formar cidadãos de forma holística. Partindo de que o universo
estudado e apontado nos traz algumas pistas para delinear um perfil para o educador dessa
etapa educacional, na certeza que este perfil é complexo, dinâmico e flexível.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada neste trabalho basicamente se deu por meio da pesquisa bibliográfica obedecendo basicamente as seguintes
etapas: o levantamento de livros com o assunto pesquisado, o estudo e a apresentação da
base teórica e legal que fundamentou a pesquisa, delineando dessa forma um possível perfil
do educador para a educação infantil, tema do
presente estudo.

O PERFIL DO DOCENTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL COM CRIANÇAS
DE 0 A 5 ANOS: OS DIREITOS NO
CUIDAR E NO EDUCAR
Segundo as Orientações Curriculares da
Educação Infantil (2012), o cuidar e o educar
são indissociáveis, pois não há como separar
essas duas dimensões, uma vez que as crianças atendidas estão se estruturando enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, iniciando o
exercício de sua autonomia.
Neste momento, quando o educador está cuidando, ao mesmo tempo ele está educando. O
cuidar e o educar estão presentes nas coisas
mais simples da rotina pedagógica da educação infantil, desde a hora da troca da fralda,
a hora destinada à alimentação e no momento de higiene. Em todos esses aspectos que
parecem simplesmente “cuidados”, podemos
observar o processo educativo.
Os educadores da Educação Infantil precisam ser preparados para atuar com crianças
na faixa etária de zero a cinco anos, recebendo
formação específica no cuidar e educar, com
conhecimentos básicos, inclusive, sobre saúde, que irão contribuir com o cotidiano pedagógico.
O Referencial Curricular Nacional de Educação (RCNEI) proposto para a Educação Infantil
(1998) é uma proposta aberta, flexível e não
obrigatória, que deverá auxiliar os sistemas
educacionais. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:

O cuidado precisa considerar, principalmente,
as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão
recebendo. Os procedimentos de cuidado também precisam seguir os princípios de promoção
à saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados com preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas, é necessário que as atitudes e procedimentos estejam
baseados em conhecimentos específicos sobre
o desenvolvimento biológico, emocional, e intelectual das crianças, levando em consideração
as diferentes realidades socioculturais (RCNEI,
1998, I, p.25).

Podemos afirmar que a Educação Infantil
vem pouco a pouco recebendo a devida atenção e importância que merece, deixando de ter
uma função unicamente assistencialista para
ser incluída no sistema educacional, com uma
proposta própria de educação. A aprendizagem, na Educação Infantil, processa-se através
do brinquedo, do jogo, do prazer, do desafio e
da descoberta. É brincando que a criança vai
construindo suas estruturas mentais.
Oliveira (1999, p.23), diz que a maneira como
uma criança brinca reflete a sua forma de pensar e sentir, mostrando-nos como se organiza
frente à realidade, construindo sua história de
vida e conseguindo interagir com as pessoas
e situações. A ação da criança reflete, enfim,
a sua estruturação mental, o nível de seu desenvolvimento cognitivo e afetivo emocional.
A criança deve ser estimulada a pensar, a ser
curiosa, questionadora e, porque não, crítica.
Reconhecer, valorizar sua opinião e sua fala
possibilitará o desenvolvimento da sua autoconfiança e ajudará a ser um cidadão com autonomia intelectual.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), no que diz respeito à formação dos professores, parte do pressuposto que
o conhecimento profissional do professor a ser
construído em projetos de formação não é apenas
acadêmico nem simplesmente um conhecimento
prático, mas sim um saber que consiste em gerir informação disponível e adequá-la estrategicamente ao contexto de situação educacional, sem
perder de vista os objetivos traçados.
Em relação aos conhecimentos sobre crianças,
adolescentes, jovens e adultos a proposta do MEC
enfatiza que os programas de formação devem
garantir a aquisição de saberes necessários para
uma atuação adequada às características de desenvolvimento e aprendizagem de cada faixa etária, considerando a importância das experiências
anteriores dos sujeitos e sua origem social e cultural. O professor deve conhecer os seus alunos,
procurando estar em sintonia com o que desperta
seus interesses e atenção (RCNEI, 1998).
O conhecimento para atuação pedagógica envolve diferentes dimensões do processo de ensino:
currículo escolar, didática e áreas de conhecimento. Consideramos que este tipo de conhecimento
tem sido o que recebeu maior ênfase nos programas de formação, entretanto, é necessário direcioná-lo para um trabalho relacionado com os demais
tipos de conhecimento e num enfoque que priorize
a articulação destes saberes com sua manifestação na prática escolar.
Para contemplar, na formação de professores,
conhecimentos sobre a dimensão cultural, social
e política da educação é preciso incluir conteúdos vinculados ao contexto em que se dá a ação
educativa. Para isso é necessária uma análise da
realidade social e política e sua repercussão na
educação, assim como as expressões culturais,
os conhecimentos sobre o sistema educativo e as
dimensões sociais e políticas do papel do professor.
“Ninguém poderá ser um bom professor sem
dedicação, sem preocupação com o próximo,
sem amor num sentido amplo. O professor passa
aquilo que ninguém pode tirar de alguém, que é
conhecimento”. (D’AMBRÓSIO, 1998, p.240). No
tocante ao conhecimento geral, um profissional da
educação precisa dispor de um repertório cultural

amplo como elemento básico para a realização de
um trabalho criativo e estimulador do progresso
dos alunos nesta área. A formação deste profissional deve ter como uma de suas metas a ampliação do universo cultural do professor e, para isso,
a organização do ambiente educacional como um
espaço de acesso a este saber, permitindo-se intercâmbio com outras instituições, é fundamental.
O tipo de conhecimento denominado de experiência contextualizada é aquele produzido pelo
professor a partir da análise e discussão das práticas pedagógicas, sua ou de seus colegas, para
tornarmo-nos bons professores é preciso tempo
para desenvolver esses processos através de estudos, experiências práticas, reflexões sobre estas
experiências, em um contexto que permita a investigação e as trocas entre parceiros.
As novas tendências investigativas sobre a formação de professores valorizam o professor reflexivo, opondo-se à racionalidade técnica que
marcou o trabalho e a formação de professores.
A formação é na verdade uma autoformação, uma
vez que os professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas
cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. É nesse confronto e no processo coletivo de
troca de experiências e práticas que os professores vão construindo seus saberes como prática.
A participação dos professores no processo de
investigação sobre o desenvolvimento curricular,
sobre seu próprio crescimento profissional e prático, contribui para que seja superada a histórica separação entre os que pensam e os que escutam,
pois permite aos professores colocarem-se também na posição de produtores de conhecimentos,
utilizando-os na melhoria da prática pedagógica. É
necessário criar espaços, nas escolas, para que
eles possam trocar ideias e experiências e tenham
oportunidade de criar, experimentar e vivenciar novas experiências com seus pares:
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou técnicas), mas sim através
de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa
e dar um estatuto ao saber da experiência (NÓVOA,
1995,p.25).
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A LINGUAGEM E COMPORTAMENTO
DO EDUCADOR
O educador deve valer-se de uma linguagem
descritiva, isto é, uma linguagem que descreve,
mas não emite julgamentos. A linguagem do
educador não deve avaliar, no sentido tradicional do termo. Devem-se evitar expressões que
emitem julgamentos sobre a personalidade ou
a capacidade da criança, preferindo as palavras que descrevam aquilo que está vendo ou
sentindo, sem ameaçar ou culpar ninguém de
causar o problema, pois, com a linguagem descritiva, a pessoa sente-se entendida. “O professor é o parceiro mais próximo da criança, com
quem ela inicia suas primeiras conversas ainda
como balbucios, gestos, etc.” (BRASIL, 1998,
p.81).
Com as melhores intenções muitos educadores acreditam que podem fazer uma criança
melhorar apontando o que há de errado com
ela, mas a triste realidade é que a crítica reforça o próprio comportamento que está se tentando corrigir. A pessoa que foi alvo de muitas
críticas desenvolve uma autoestima negativa,
sentindo-se desvalorizada. A criança é heterônoma e leva muito a sério aquilo que o adulto
lhe diz e, assim, ela pode realmente acreditar
naquilo que ele está dizendo e sentir-se ou agir
como tal.
Se julgarmos que a criança é desorganizada,
desastrada, briguenta, preguiçosa ou pouco inteligente, ela demonstrará isso durante nosso
dia-a-dia e poderá agir como esperamos.
O educador precisa considerar que muito
mais importante do que o resultado ou êxito da
tarefa é o processo, a participação da criança,
a tentativa de realizá-la e é isto que deve ser valorizado. Uma reação construtiva por parte do
educador é dar-lhe atenção e incentivo quando
a criança tenta realizar as tarefas, ou seja, durante o processo construtivo. É o esforço que
precisa ser valorizado e reconhecido pelo educador, permitindo que a criança experimente a
“satisfação” de ter obtido sucesso (mesmo que
parcial) ou por tê-lo auxiliado, sentindo-se útil,
necessária, produtiva e capaz.

A criança só irá aprender a compreender os
outros na medida em que aquelas pessoas
que a criança admira demonstram compreender seus sentimentos, pensamentos e ideias,
porém, só é possível identificar e respeitar os
sentimentos do outro quando a pessoa consegue, primeiramente, identificar e respeitar seus
próprios sentimentos. O educador deve, com
o tempo, ir demonstrando que a criança tem
o direito de “sentir o que sente”, mas pode expressá-lo de forma cada vez mais adequada.
É importante ensinar as crianças a refletir sobre seus sentimentos e dos outros. A escuta
ativa ajuda a criança a classificar seu ponto de
vista, enquanto a mensagem ajuda a perceber
o ponto de vista dos outros. A organização de
um ambiente sócio moral cooperativo e a utilização de uma comunicação efetiva favorece,
em longo prazo, a construção, pela criança, de
uma autoconfiança, de uma autoimagem e de
uma autoestima realista e positiva.

DIALOGANDO COM OS TEÓRICOS:
VISÃO GERAL DE ALGUNS TEÓRICOS
QUE CONTRIBUÍRAM, COM SEUS
ESTUDOS SOBRE A FORMAÇÃO DO
PROFESSOR
Perrenoud (1999) evidencia que a formação
dos professores deve estar voltada para a democratização da cultura e a criação de sujeitos
autônomos em sociedades democráticas. Para
tanto propõe algumas qualidades que devem
ser esperadas neste educador, tais como confiabilidade, coerência, mediação, estimulação.
Segundo Perrenoud (2002), o educador
deve ser um intelectual, ou seja, um indivíduo
que tenha uma relação com o saber e com o
debate. Com relação à construção de saberes
e competências, o professor deve ser o organizador de uma pedagogia construtivista, para
que os alunos tenham condições de construir
seus próprios saberes.
Acrescenta que não é possível fazer tudo na
formação inicial. Nesta fase o aluno encontra-se entre duas identidades: abandonando a de
estudante para adotar a de um profissional responsável por suas decisões. A formação inicial
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dos educadores deve ser estruturada numa
aprendizagem por meio de problemas, onde os
futuros professores sejam capazes de evoluir,
aprender de acordo com a experiência, refletindo sobre o que gostariam de fazer, sobre o que
fizeram e sobre os resultados desse processo.
Essa formação destina-se a estudantes para
formá-los para uma prática que está nascendo
(PERRENOUD, 2002).
A formação contínua trabalha com professores que já exercem a função docente e já possuem experiência. É uma dimensão que deve
acompanhar o professor por toda a sua docência. Propõe mais do que transmitir conhecimentos e desenvolver competências. Entretanto, uma abordagem por competências requer
uma reconstrução completa dos processos de
formação continuada:

A formação dos professores deveria ser
orientada para uma aprendizagem por problemas para que os estudantes se confrontarem
com a experiência da sala de aula e trabalhassem a partir de suas observações, surpresas,
sucessos e fracassos, medos e alegrias, bem
como de suas dificuldades para controlar os
processos de aprendizagem e as dinâmicas
de grupos ou os comportamentos de alguns
alunos (PERRENOUD, 2002, p. 22).

Nóvoa diz que a escola precisa mudar como
instituição. O professor precisa ver a escola
não somente como o lugar onde ensina, mas
também onde se aprende. A atualização de novas práticas de ensino só surge de uma reflexão compartilhada entre os colegas. A formação do professor não é construída pelo número
de cursos que o mesmo realiza, e sim através
da reflexão crítica sobre as práticas de uma
identidade pessoal.
É importante e fundamental o diálogo entre
profissionais da educação para se consolidar
novos conhecimentos da prática profissional. A
criação de redes coletivas de trabalho promove a socialização profissional e proporciona a
afirmação de valores da profissão. “A formação
não se faz antes da mudança, faz-se durante,
produz-se nesse esforço de inovação e de procura dos melhores percursos para a transformação da escola” (NÓVOA, 1992, p. 28).
D’Ambrosio (1998) acredita que as dificuldades na educação se devem a formação inadequada dos professores, principalmente pela
falta de conhecer os alunos e também dos
conteúdos obsoletos adquiridos na licenciatura. Faz-se necessário uma reformulação nas
disciplinas ensinadas como, por exemplo, as
de metodologia, para que o professor tenha
também uma formação de pesquisador. Sendo um professor pesquisador será mais fácil
conhecer sua classe, que tem se tornado cada
vez mais heterogênea..
Segundo o autor, qualquer ação que se faça
hoje, demora entre dois ou três anos para ser
implementado, e levará entre dez a quinze anos
para ser colocado em prática na sala de aula:
Só a formação pode dar ao educador a segurança, a
confiança, a competência, a liberdade para transformar
o espaço da sala de aula, fazendo da aula um lugar
onde, na interação com os alunos podem empreender
a aventura de conhecer e se transformar a si mesmo.
Para dar continuidade ao processo de transformação, o
educador precisa se inserir num processo de formação
permanente. É, pois um processo dialético. (GARCIA,
1996, p. 218).

Segundo Nóvoa (1992) o aprender contínuo
é essencial em nossa profissão. Ele deve concentrar-se em dois pilares: a própria pessoa do
professor, como agente, e a escola como lugar
de crescimento profissional e permanente. A
formação é um ciclo que abrange a experiência do docente como aluno (educação base),
Zeichner (1993) tem procurado apontar alcomo aluno-mestre (graduação), como estaguns aspectos fundamentais que devem ser
giário (prática de supervisão), como iniciante
observados no desenvolvimento de projetos de
(nos primeiros anos da profissão) e como tituformação baseados na reflexão para que não
lar (formação continuada).
se incorra em erros que, segundo ele, tomem
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o ato reflexivo como um fim em si mesmo. Destacamos, aqui, as três características principais
da abordagem deste autor sobre a formação
do professor como prático-reflexivo.
Para o autor (1993), a primeira recomendação é para que a prática de ensino reflexivo
preocupe-se em voltar à atenção do professor
tanto para dentro (sua própria prática) quanto
para fora (condições sociais nas quais ocorre
a prática). A não consideração dos aspectos
sociais, políticos e econômicos que envolvem
a prática pedagógica podem levar os profissionais a uma visão distorcida do processo e de
seu próprio papel enquanto sujeitos. A segunda característica que deve ser considerada no
processo reflexivo diz respeito às decisões dos
professores quanto às questões que envolvem
direitos e situações de desigualdade e injustiça
dentro das salas de aula:
Reconhecendo o caráter fundamentalmente político
de tudo o que os professores fazem, a reflexão dos
professores não pode ignorar questões como a natureza da escolaridade e do trabalho docente ou as relações entre raça e classe social por um lado é o acesso
ao saber escolar e o sucesso escolar por outro (ZEICHNER, 1993, p. 26).

A terceira característica destacada pelo teórico (1993, p. 26) é a necessidade de que a
reflexão seja considerada uma prática social,
de tal forma que os professores auxiliam-se
mutuamente e na troca entre iguais, construam
seus próprios conhecimentos.
Tudo que diz respeito à formação do educador da educação infantil deve ter como pressuposto uma educação infantil de qualidade, pois
seus efeitos tendem a se prolongar, na vida
desses seres, ao longo dos anos. Uma das
metas do Plano Nacional de Educação (20012011) para esta etapa da educação básica é
ampliar a oferta de cursos de formação de professores de educação infantil de nível superior,
com conteúdos específicos, de modo a atingir
o que dispõe a LDB para a década da educação.

A RELAÇÃO PROFESSOR - ALUNO
Na concepção de Freire (1996), no trabalho
do professor são várias as oportunidades de
vivência de situações de troca, com a teoria,
com os colegas e com os alunos. Se ambos
falam ao mesmo tempo, ou se no momento em
que o professor está falando o aluno pensa em
outras coisas, a troca do aluno está sendo estabelecida com outros conteúdos e não com o
professor. Se, na relação professor-aluno, apenas uma das partes se beneficia, não estão
ocorrendo trocas construtivas e, cedo ou tarde,
esta relação tende a fracassar.
Na relação do professor com sua turma de
alunos, as trocas que são estabelecidas indicam que o docente sabe trabalhar num contexto de integração e diferenciação. Integração
quando pensa a turma como um todo sendo
composta por vários alunos e que, em algumas situações, precisam ser considerados enquanto turma, com idades semelhantes num
mesmo ciclo de escolaridade. Por outro lado,
há momentos em que é preciso fazer diferenciação entre os alunos de uma turma quanto à
compreensão de determinados conteúdos ou
nível de desenvolvimento (FREIRE, 1996).
Na escola o professor pode estabelecer trocas, ainda, com os colegas de trabalho num
nível de horizontalidade em que a interação entre as partes de um todo (grupo de professores
da escola) pode levar à construção de conhecimentos a partir do enfrentamento de problemas comuns e concretos no cotidiano escolar:

Como prática estritamente humana jamais pude
entender a educação como experiência fria, sem
alma, em que os sentimentos e as emoções, os
desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por
uma espécie de ditadura racionalista. Nem tampouco jamais compreendi a prática educativa
como uma experiência a que faltasse rigor em que
se gera a necessária disciplina intelectual (FREIRE, 1996, p. 146).
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Para a autor (1996), no processo de formação interessa investigar como é possível colocar questionamentos aos professores de modo
a desencadear um trabalho de construção
de respostas possíveis de serem enfrentadas
coletivamente pelos educadores por meio da
construção de projetos que visem suprir a falta
que caracteriza os seres humanos, desafiando
a construção de novos conhecimentos. Portanto, trabalhar com dilemas, com identificação e
solução de problemas na formação docente é
mais do que uma estratégia formativa, é uma
necessidade imposta pelas condições em que
se dá a prática educativa: condições determinadas pelo grupo ou classe, pelo contexto em
que é realizada, e pelos recursos materiais e
humanos envolvidos. Será que envolver os formados num processo de tomada de consciência das suas limitações ou dificuldades possibilitará a abertura de novas possibilidades
de aprendizagem? E, enquanto os processos
formativos não estimularem as interações entre
o professor, aluno e teoria, haverá a possibilidade de construção de novos conhecimentos
no lugar da atual transmissão?
Considerando estes aspectos apontados
pela teoria é possível deduzir que a valorização
do saber fazer dos professores é um aspecto
que precisa ser considerado durante a formação docente, ao lado do saber, do ser e do
conviver:

A EDUCAÇÃO INFANTIL E A
LEGISLAÇÃO: A CRIANÇA –
DIREITOS RECONHECIDOS PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição de 1988 faz referência aos direitos específicos das crianças e define como
direito da criança e dever do Estado, a garantia
de “atendimento em creche e pré-escolas às
crianças de zero a cinco anos de idade” (art.
208) atribuindo às prioridades, nesta área, ao
município (BRASIL, 1988).
Em seu artigo 211, parágrafo 2º, a seção sobre a educação, a constituição determina que,
“os Municípios atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental e Pré-escola”, portanto, no
que se referem às contribuições dos municípios, as ações definidas são prioritárias para
o trabalho com a educação infantil ao lado da
educação elementar. A promulgação da Carta
Constitucional (1988) aponta para a necessidade de formular políticas sociais, estabelecer
prioridades orçamentárias e expandir o atendimento em creches e pré-escolas. A creche e a
pré-escola passam a ter, então, sua presença
na legislação como instituição educacional. A
partir da promulgação da Constituição Federativa do Brasil (1988), um marco histórico na
redefinição de direitos de cidadania, significativas mudanças vêm sendo introduzidas nas
áreas administrativa e pedagógica que afetam
A reflexão sobre a prática não resolve tudo, a experiência refletida não resolve tudo. São necessárias es- a educação infantil. Segundo a teórica Ferreira:
tratégias, procedimentos, modos de fazer, além de uma
sólida cultura geral, que ajudam a melhor realizar o trabalho e melhorar a capacidade reflexiva sobre o que e
como mudar (LIBÂNEO, 2005, p. 76)

Portanto, a formação de professor está sempre em construção, os estudos teóricos e as
pesquisas são fundamentais, pois é através
desses instrumentos que o professor terá condição de analisar criticamente os contextos,
culturais, históricos e sociais, nos quais ocorrem as atividades docentes, podendo assim
intervir nessa realidade e transformá-la.

Inseriu as crianças e adolescentes no mundo dos
direitos humanos. O ECA estabeleceu um sistema de
elaboração e fiscalização de políticas públicas voltadas
para a infância, tentando com isso impedir desmandos,
desvios de verbas e violações dos direitos das crianças. Serviu ainda como base para a construção de uma
nova forma de olhar a criança: uma criança com direito
de ser criança. Direito ao afeto, direito de brincar, direito
de querer, direito de não querer, direito de conhecer,
direito de sonhar. Isso quer dizer que são atores do próprio desenvolvimento (FERREIRA, 2000, p.184).
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A EDUCAÇÃO INFANTIL APÓS A LDB
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96) situa a educação infantil para o atendimento às crianças de zero
a cinco anos, definidas como primeira etapa
da educação básica. Esse conjunto de deliberações aborda os deveres do Estado para
com a educação de seus cidadãos. Considerada como suprema lei na área educacional e
estando em vigência em todo o país desde a
data de sua promulgação, a LDB reitera o Princípio Constitucional de oferta de atendimento
gratuito para criança de zero a cinco anos. Segundo as Leis de Diretrizes e Bases: “Art. 4º.
O dever do Estado com a educação escolar
pública será efetivado mediante a garantia de:
inciso IV - atendimento gratuito em creches e
pré-escolas às crianças de zero a cinco anos
de idade” (BRASIL, 2010, p. 24).

Diversas são as determinações explícitas
na LDB que afetam diretamente o campo da
educação das crianças pequenas. Pela primeira vez na história a educação infantil aparece
como a primeira etapa da educação básica,
adquirindo o status de nível de ensino nos sistemas educacionais. Passa, dessa forma, a deter uma condição de tratamento legal idêntico
ao reservado aos outros níveis de ensino. Sendo assim, nos textos oficiais, a legislação direciona a educação de modo geral e aplica-se,
consequentemente, à educação infantil. Segundo a teórica Eva Waisros Pereira: “a partir
da nova perspectiva, a educação básica – enquanto direito de cada indivíduo e dever do Estado – pode constituir-se numa via de acesso
à plenitude democrática, mediante a formação
de indivíduos conscientes de sua inserção na
sociedade” (PEREIRA, 2001, p. 89).
No artigo 30 da LDB ficou disciplinada a constituição da educação infantil em duas etapas. A
primeira destinada às crianças de até três anos
de idade, oferecida em creches ou entidades
equivalentes e a segunda etapa, para crianças
de quatro a cinco anos de idade, a ser desenvolvida em pré-escolas. Devido à forma como
se deu a expansão do atendimento a essa faixa
etária no Brasil, sem os investimentos técnicos
e financeiros necessários, a qualidade encontra-se ainda bastante comprometida, especialmente nas creches que atendem crianças de
baixa renda, por terem surgido a partir da ideia
de apenas servir como abrigo às crianças enquanto os pais trabalhavam.
A LDB expressa deveres a serem observados
pelos profissionais docentes e não docentes,
especialmente quanto ao nível de formação exigido como pré-requisito para o exercício dessas
funções. O texto menciona que o profissional
que se ocupará diretamente das crianças na
faixa etária de zero a cinco anos será o docente da educação infantil. Assim, na educação
infantil, primeira etapa da educação básica, é
criada condições para que os profissionais que
atuam em creches, pré-escolas e instituições
similares venham a conquistar status equivalente ao dos profissionais de outros níveis de
ensino. Com indicações expressas, os docentes da educação infantil passam a deter direito
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tais como: plano de carreira, piso salarial, possibilidade de licenciamento com finalidade de
aperfeiçoamento profissional, progressão na
carreira baseada na titulação, condições adequadas de trabalho e ingresso por concurso
público.
A LDB dispõe sobre os princípios de valorização dos profissionais da educação, definindo que os educadores infantis deverão ter
formação mínima de nível médio em escolas
normais, apontando como caminho desejável
a formação em nível superior. Segundo as teóricas Ana Rosa Abreu, Maria Inês Laranjeira,
Neide Nogueira e Rosaura Soligo: “A formação
precisa intencionalmente possibilitar o desenvolvimento do professor como pessoa, como
profissional e como cidadão” (1999, p. 23).
A docência envolve uma ação profissional
integrada incorporando a atividade intelectual,
técnica, artística e relacional, desenvolvida junto a crianças, família e comunidade, com base
em conhecimentos adquiridos e construídos,
competências e sentimentos dentro de uma
rede de interações de diferentes níveis e contextos.
Diante do cenário atual da educação infantil,
caracterizado por avanços legais, torna-se um
desafio uma reflexão sobre os problemas da
formação do educador infantil, em busca de
propostas de melhor qualificação, assim como,
rever concepções, crenças e valores sobre a
criança, seu desenvolvimento e educação, o
papel da sociedade e a definição de políticas
públicas para a área.
Ser professor de educação infantil requer
uma formação específica e cuidadosa, que não
pode manter-se apenas na prática e no improviso. O professor tem que estar consciente da
necessidade de sua formação permanente, de
uma postura crítica e reflexiva para atender às
inúmeras atribuições que a função exige, diante
dos objetivos a serem atingidos pela Educação
Infantil, já mencionado.Cada vez mais o professor precisa refletir e estar preparado para exercer uma ação educativa comprometida com a
cidadania, com a formação de uma sociedade
democrática, promovendo a inclusão e o convívio com a diversidade. Segundo os teóricos
Lima e Gomes.

O simples exercício da reflexão, entretanto,
não é garantia de salvação dos cursos de formação de professores, pois a reflexão não é
um processo mecânico. Deve, antes, ser compreendida numa perspectiva histórica e de maneira coletiva, a partir da análise e explicitação
dos interesses e valores que possam auxiliar o
professor na formação da identidade profissional; portanto, dentro de um processo permanente, voltado para as questões do cotidiano,
através de sua análise e implicações sociais,
econômicas, culturais e ideológicas (LIMA;
GOMES, 2005, p.169).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desta pesquisa foi mostrar a importância, nos dias atuais, e apontar pistas para
construção de um perfil possível e necessário para a docência na educação infantil. Os documentos legais do Ministério da Educação disciplinam que o profissional de Educação Infantil
deve ter competência polivalente, refletir constantemente sobre sua prática, debater e trocar
experiências com seus colegas, dialogar com as famílias e a comunidade e buscar informações
necessárias para o seu trabalho.
O trabalho direto com as crianças pequenas exige que o professor trabalhe com propostas
curriculares de qualidade. O professor deve planejar e compartilhar com os outros profissionais
da instituição, com os familiares e com as crianças a ideia de construir projetos educativos, contextualizados, que demandem reflexão e debates constantes com todas as pessoas envolvidas
e interessadas. Para que este trabalho aconteça é preciso ter professores comprometidos com
a prática profissional, capazes de responder às questões específicas relativas aos cuidados e
aprendizagem infantis.
Considerando a proposta do referencial, nota-se que o profissional de Educação Infantil tem
seu perfil delineado em direção a um educador estimulador, orientador e organizador de meios
que facilitem e efetivem a aprendizagem. Ao longo deste estudo, foi possível observar o quanto
a concepção de Educação Infantil foi alterada, passando de uma educação puramente assistencialista para uma reconhecida Educação Infantil, educar/cuidar. E o perfil do profissional da
Educação Infantil caminha para o comprometimento cada vez maior com a participação na elaboração e implantação de uma política educacional para o país, caracterizada por um elevado
sentido humanista.
Assim deverá ser um profissional conhecedor das particularidades da criança de zero a cinco
anos, um conscientizador que necessita planejar e agir de forma a promover o desenvolvimento
do ser e do conviver, o professor deve intuir e perceber a importância da mudança, para que
consiga ser um profissional que faça a “diferença”, um professor que tenha como objetivo alcançar o desenvolvimento integral da criança, em todas as suas competências.
O professor de Educação Infantil deve ser o profissional que pratica a reflexão crítica sobre
o seu comportamento e do outro, que cria e repensa as suas atitudes, penetrando dentro de
si mesmo. Todos nós somos protagonistas da nossa história, portanto devemos transformar a
nossa escola, o nosso ensino, a nossa educação com força de vontade, otimismo, inteligência,
disciplina, respeito e amor. E assim surgirá o profissional de educação satisfeito e realizado, um
educando capaz e feliz e a escola adequada às nossas aspirações. Desse modo esta pesquisa
é finalizada, apontando que o perfil do profissional da Educação Infantil caminha para o comprometimento cada vez maior com a participação na elaboração e implantação de uma política
educacional para o país, caracterizada por um elevado sentido humanista.
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MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo aborda a temática sobre a importância da musicalização na Educação Infantil. Para tanto, será enfatizado o desenvolvimento de atividades sonoras como
possibilidades que contribuem para o desenvolvimento cognitivo das crianças, bem como
para aprendizagem integral. Esta pesquisa tem como fundamentação teórica os principais
trabalhos de Brennand (1994); Brito (2003); Gardner (1995), sendo considerada assim, como
base bibliográfica. Os resultados mostram que a musicalização tem se mostrado um excelente
instrumento de aprendizagem na educação infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Musicalização; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

P

ensando na musicalização como processo de construção do conhecimento musical,
que tem como objetivo desenvolver o gosto musical, estimulando e contribuindo para a
formação física e emocional do indivíduo, que a música pode ser trabalhada em todos
os momentos na educação infantil.
Estudos revelam que o envolvimento das crianças com o universo sonoro começa ainda antes
do nascimento; dentro do útero da mãe pois nessa fase os bebês já ouvem sons provocados
pelo corpo da mãe, como a voz que constitui sonoridade que é uma referência afetiva aos bebês,
o sangue que flui nas veias, a respiração e os demais sons e movimentos que o corpo humano
produz.
Sabemos que a musicalização na educação infantil é defendida por Howard Gardner, através
de sua teoria de inteligência múltiplas, onde se destaca-se 7 (sete) entre elas, a primeira é a
música e está ligada aos estímulos que recebem do ambiente para o favorecimento de suas
competências; Dessa forma o trabalho com as crianças pode ser aos poucos ora feito com músicas e ora feito com ritmos diferentes, estimulando-as de várias formas para que possam sentir
e reproduzir, sem que isso afetem-nas negativamente através de impulso e sim de forma sólida,
calma e dinâmica.
A música é uma ferramenta potente para estimular os circuitos cerebrais pois desenvolve a
linguagem e a comunicação através dela podemos perceber mudanças nas crianças e na forma
de pronunciar as palavras, fazendo com que elas se comuniquem mais, tenham o conhecimento
do começo, meio, fim e recomeço.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO PARA AS CRIANÇAS

O SOM E A MÚSICA A PARTIR DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS

O trabalho e manipulação de material reciSegundo o RCNEI (1998), a musicalização é
um processo de construção do conhecimento, clável, tem que se fazer presente mostrando
que é possível tirar sons tanto de latas, potes,
favorecendo fatores como:
tambores, palitos e até mesmo de seu próprio
corpo, sem necessariamente ter instrumentos
• o desenvolvimento da sensibilidade;
criatividade;
previamente comprados sem os estímulos ne• senso rítmico do prazer de ouvir música e cessários para reprodução das competências
da afetividade;
que as crianças podem desenvolver; é impor• E também contribui para uma efetiva cons- tante antes de mais nada explicar as crianças
ciência corporal e de movimentação.
o que será realizado até sua finalização com
o material reciclável. Por exemplo: usar latas
Conciliar música na educação das crianças é vazias por ser feito através de um “jogo” com
um processo que colabora com o crescimento
a música escravos de Jó onde é trabalhado
intelectual dos pequenos além de estimular os
todos os sentidos.A música na educação das movimentos, música e raciocínio lógico (BRAcrianças está relacionada a uma motivação além SIL,1998).
do ensinar, a socialização e o desenvolvimento
Pensando na musicalização como processo
do famoso “ouvido musical’ (RCNEI, 1998).
de construção do conhecimento musical, que
A inicialização musical na Educação Infantil e tem como objetivo desenvolver o gosto musical,
nas séries iniciais do Fundamental estimula áre- estimulando e contribuindo para a formação fías do cérebro da criança que vão beneficiar o sica e emocional do indivíduo, que a música
desenvolvimento de outras linguagens como:
pode ser trabalhada em todos os momentos na
educação infantil (BRASIL,1998).
• corporal;
• linguística;
Estudos revelam que o envolvimento das
• aprendizado de novos idiomas;
crianças com o universo sonoro começa ain• entre outros (RCNEI, 1998).
da antes do nascimento; dentro do útero da
O aprendizado de música deve ser um ato de mãe pois nessa fase os bebês já ouvem sons
desprendimento prazeroso, que partilhe com as provocados pelo corpo da mãe, como a voz
experiências da criança sem ser uma imposi- que constitui sonoridade que é uma referência
ção. Em 1998, foi publicado, pelo Ministério da afetiva aos bebês, o sangue que flui nas veias,
Educação (MEC) o Referencial Curricular Nacio- a respiração e os demais sons e movimentos
nal para a Educação Infantil – RCNEI - (BRASIL, que o corpo humano produz (BRASIL,1998).
1998).
Sabemos que a musicalização na educaNele, o ensino de música está centrado em ção infantil é defendida por Howard Gardner,
visões novas, como a experimentação, que tem através de sua teoria de inteligência múltiplas,
como fins musicais a
onde se destaca-se 7 (sete) entre elas, a primeira é a música e está ligada aos estímulos
• interpretação;
que recebem do ambiente para o favorecimen• improvisação;
to de suas competências; Dessa forma o tra• e composição;
balho com as crianças pode ser aos poucos
A concepção adotada pelo documento com- ora feito com músicas e ora feito com ritmos dipreende a música como linguagem e área de ferentes, estimulando-as de várias formas para
conhecimento, considerando que esta tem es- que possam sentir e reproduzir, sem que isso
truturas e características próprias, devendo ser afetem-nas negativamente através de impulso
considerada como: produção, apreciação e re- e sim de forma sólida, calma e dinâmica (BRAflexão (RCNEI, 1998).
SIL,1998).
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A música é uma ferramenta potente para estimular os circuitos cerebrais pois desenvolve
a linguagem e a comunicação através dela podemos perceber mudanças nas crianças e na
forma de pronunciar as palavras, fazendo com
que elas se comuniquem mais, tenham o conhecimento do começo, meio, fim e recomeço.

Para a construção dos Parques Sonoros foi
preciso romper com o conceito tradicional de
música, com ele a proposta é ressignificar o
conceito de música trazendo a construção de
instrumentos e objetos sonoros produzidos pelas próprias crianças e pelos educadores. A intenção é provocar a curiosidade e despertar a
vontade de criar, experimentar, pesquisar sons
O trabalho e manipulação de material reci- de maneira lúdica e divertida (SCAGNOLATO,
clável, tem que se fazer presente mostrando 2006).
que é possível tirar sons tanto de latas, potes,
tambores, palitos e até mesmo de seu próprio
No Parque sonoros podemos ter diversos
corpo, sem necessariamente ter instrumentos materiais e instrumentos não estruturados para
previamente comprados sem os estímulos ne- os bebês e crianças explorarem de forma rica
cessários para reprodução das competências e lúdicas os diversos sons produzidos por esque as crianças podem desenvolver; é impor- ses espaços como os:
tante antes de mais nada explicar as crianças
o que será realizado até sua finalização com
Chocalhos, maracas, paus-de-chuva, móbio material reciclável. Por exemplo: usar latas les sonoros feitos com tampinhas de garrafa,
vazias por ser feito através de um “jogo” com chaves e anéis de latinhas, tambor feitos com
a música escravos de Jó onde é trabalhado latas e bexigas. E o mais interessante são as
movimentos, música e raciocínio lógico (SCAG- paredes com tampas e formas de panelas preNOLATO, 2006).
gadas que produzem sons quando tocados
com uma colher de pau.
Há também a possibilidade de criar um espaço reservado a todos esses instrumentos e
Vários documentos oficiais defendem e vaobjetos criados pelas crianças e pelos educa- lorizam a presença dos brinquedos musicais
dores, os chamados Parques Sonoros que sur- no dia a dia na Educação Infantil como o Regiu em 2014 com o programa São Paulo Ca- ferencial Curricular Nacional para a Educação
rinhosa coordenado pela Ana Estela Haddad Infantil (1998):
com a concepção de Sonia Larrubia Valverde e
Em todas as culturas as crianças brincam
assessoria de Maria Cristina de Campos Pires com a música. Jogos e brinquedos musicais
(SCAGNOLATO, 2006).
são transmitidos por tradição oral, persistindo
nas sociedades urbanas nas quais a força da
O projeto do Parque Sonoro visa promover cultura de massas é muito intensa, pois são
uma política de atendimento integral nas pri- fontes de vivências e desenvolvimento expresmeiras infâncias com atuação intersetorial, ar- sivo musical. Envolvendo o gesto, o movimenticulando e integrando ações nas secretarias to, o canto, a dança e o faz-de-conta, esses
municipais de educação, DRE´s e outros. Ele jogos e brincadeiras são legítimas expressões
incentiva os bebês e crianças a brincar, cons- da infância. Brincar de roda, ciranda, pular cortruir, desconstruir, ressignificar objetos, espa- da, amarelinha, etc., são maneiras de estabeleços dando oportunidade de realizarem suas cer contato consigo próprio e com o outro, de
descobertas e composições (SCAGNOLATO, se sentir único e, ao mesmo tempo, parte de
2006).
um grupo, e de trabalhar com as estruturas e
formas musicais que se apresentam em cada
A música precisa ser explorada nas unidades canção e em cada brinquedo. Os jogos e brinde educação infantil a fim de proporcionar aos quedos musicais da cultura infantil incluem os
bebês e crianças a expressão de seu imagi- acalantos (cantigas de ninar); as parlendas (os
nário e o prazer de descobrir e inventar novos brincos, as mnemônicas e as parlendas prosons. O Parque sonoro visa ser um espaço a priamente ditas); as rondas (canções de roda);
ser explorado pelas crianças ampliando a ludi- as adivinhas; os contos; os romances, etc.,
cidade dentro do ambiente escolar. Ele foi cria- (BRASIL,1998, p.71).
do para que bebês e crianças brincassem com
os sons e músicas em suas diferentes formas
(SCAGNOLATO, 2006).
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A LUDICIDADE PRESENTE NA
MÚSICA SEGUNDO ESTUDOS DE
DELALANDE
François Delalande um pesquisador e compositor francês tem suas pesquisas “as condutas de produção sonora da criança” semelhantes aos estudos de Piaget suas condutas
são classificadas em exploração, expressão e
construção, referentes ao jogo sensório- motor, ao jogo simbólico e ao jogo com regras,
respectivamente. Três formas de atividades lúdicas infantis presentes na música segundos
estudos de Delalande.

2 – Simbólica (dos sentidos) – Jogo simbólico – Expressão – as crianças atribuem a música o que quiserem, os significados, a evocação
e imaginação do aluno.
Dos 4 a 6 anos, o realismo é cinestésico. A
representação real pelo som é ligada a vivência afetiva. Como exemplo, a produção de som
fortes ou fracos fazendo mímica corporal e representações correspondente ao som.
Aos 7 anos a criança terá o som real dominado.

3 – Organização – Construção – correspon1 - Sensorial “sensualidade da sonoridade” de a jogo com regras, brincadeiras infantis são
– A sonoridade é suficiente importante para as primeiras manifestações do jogo musical
despertar o fazer musical, (jogo sensório mo- com regras.
tor – Piaget). Exploração – São feitas exploraFrançois Delalande busca através desta defição de fontes sonoras com indicação de como
explorar, por exemplo: com folhas de jornal, nição musical facilitar o trabalho dos educadoamassar, amassar forte, amassar rápido, ras- res, buscando levar até as crianças não técnigar, bater na folha, procurando diferentes for- cas e conhecimentos didáticos, mas colocar a
mas de execução com resultados diferentes de criança em contato com instrumentos musicais
som. Para cada ação um modo de execução, ou fontes sonoras, incentivando-os a produzir
tornando consciência das ações sobre a fonte som com movimentos espontâneos de criação,
uma verdadeira invenção musical.
sonora.
Aos bebês de 0 a 6 anos são apresentadas
fontes sonoras, um tambor por exemplo, onde
os bebês irão bater, raspar e gradativamente
organizando sua exploração, repetindo movimentos e gestos que aprende e interioriza.

Além de professores, Delalande procura contagiar com seu conceito de educação musical
os pais ou pessoas que cumprem a delicada
missão de educar, acalentar e musicalizar estes futuros cidadãos.

Ou seja, baseado nessas pesquisas François
Aos 8 meses o bebê tem comportamento
mais privilegiado, modificando gestos e acres- Delalande acredita que o melhor caminho seja
observar e respeitar o modo como bebês e
centando variações do som resultante.
crianças exploram o universo musical e sonoro
Na pré-escola, dos 4 a 5 anos, são feitas re- para ele a análise musical é voltada sempre
petições como lembranças de reações circula- para o compositor tentando entender como a
res da primeira infância, de forma mais elabo- música é feita.mO livro “Música na educação
infantil” de Teca Alencar de Brito cita fontes sorada.
noras para o fazer musical Segundo o livro
Delalande acredita e leva a sério que um fonte sonora é todo e qualquer material que
móbile pode ser mais interessante do que um produz ou propaga sons sejam eles produzixilofone, por exemplo, para o despertar musi- dos pela voz, por objetos, por instrumentos mucal. Tudo pode virar um instrumento musical, sicais acústicos, elétricos, pelo corpo etc.
dependendo do modo de usar.
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Através do contato com os sons da natureza
e no manuseio de materiais surgiram os primeiros instrumentos como as flautas feitas de
bambus, os tambores feitos com troncos de árvores e peles de animais e os de cordas feitos
através de tripas de animais.

A proposta curricular para o Ensino de Educação Artística do Estado de São Paulo (1988:10),
tornou esta decisão pedagógica: A criança é
um ser sincrético, ou seja, sua percepção de
mundo é multidimensional simultânea. Aberta a todos os canais, a criança pequena vive
intensamente cada descoberta, colocando-se
Os instrumentos musicais são classificados por inteiro em cada situação. Quando brinca,
em três grupos Cordas, Sopro e Percussão; e brinca com toda seriedade, pinta, desenha, a
a orquestra moderna agrupa os instrumentos criança explora sons, inventa músicas [...].
por naipes dessa forma se classificam como
cordas, madeiras, metais e percussão (BRAA música ganha ainda mais importância por
SIL,1998, p.71).
arrebatar não só as crianças, mas também os
adolescentes e os adultos. Nesse sentido, este
Para completar esta linha de pensamento, se- trabalho se justifica na medida em que procura
gundo pesquisas realizadas pela Revista VEJA demonstrar a importância da música para a forem 2007, “O estudo, entretanto, não conseguiu mação da criança. Isso vale tanto para as aticolocar um ponto numa questão que intriga os vidades escolares quanto para todas as outras
cientistas há séculos: por que o ser humano atividades desenvolvidas para e com a criança.
começou a fazer músicas? Em a Descendên- Além de contribuir para que os diversos conhecia do Homem, publicado em 1871, Charles cimentos sejam mais facilmente apreendidos
Darwin, pai da teoria da evolução, sustenta que pelo infante, a música faz com que ele desenas notas musicais e os ritmos foram desenvol- volva sua criatividade, sua subjetividade e exervidos pela espécie humana como o objetivo de ça sua liberdade, tornando-o, no futuro, um ser
atrair o sexo oposto, assim como fazem pássa- autônomo e capaz de exercer com responsabiros. “Como ferramenta para ativar pensamen- lidade seu papel de ser autônomo e cidadão.
tos específicos, a música não é tão boa quanto Segundo Scagnolato, 2006:
à linguagem”, escreveu Litvin. “Mas, como ferramenta para suscitar sentimentos e emoções,
A música não substitui o restante da educaa música é melhor que a linguagem”. Não há ção, ela tem como função atingir o ser humano
cultura humana que não tenha produzido mú- em sua totalidade. A educação tem como meta
sicas.
desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que é capaz. Porém, sem a utilização
Estudos recentes mostram que os bebês co- da música não é possível atingir a esta meta,
meçam a ouvir e a memorizar melodias ainda pois nenhuma outra atividade consegue levar
no útero da mãe. Pequenos, eles preferem mú- o indivíduo a agir. A música atinge a motricidasicas da própria cultura. Na adolescência, es- de e a sensorialidade por meio do ritmo e do
colhe o tipo específico de música de que vão som, e por meio da melodia, atinge a afetividase lembrar e que apreciarão pelo resto da vida. de (Scagnolato, 2006).
“Nessa fase a tendência é se lembrar de coisas com alto componente emocional porque
junto os neurotransmissores e a amígdalas cerebral estão trabalhando arduamente para ligar
a memória a fatos importantes”, diz Daniel Litvin (REVISTA VEJA, de 10/01/2007,p 97).
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O QUE DIZEM OS AUTORES SOBRE A
MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
As crianças aprendem a utilizar os recursos
expressivos de sua cultura. Falam alto quando
querem chamar atenção, falam baixo para contar um segredo e usam adequadamente o tom
de voz para mostrar seriedade ou brincadeira.
Elas logo aprendem o significado de “psssiu”.
e “hum”!!! Também reconhecem quando o “ai”,
é uma reclamação ou uma expressão de alívio. As crianças são muito receptivas a esses
sons, decifrando e criando significados. (MAFFIOLETTI apud CRAYDY, 2001, p.127). Para
Bueno:

Weigel diz:
a música é uma linguagem tão rica em todos
os aspectos, que desperta libertação na vida
do ser humano, na liberdade de expressão,
comunicação, socialização, na criação de algo
novo, tornando-se um recurso forte na área
educativa, no processo de desenvolvimento
desde a sua existência, que é a infância, na
sua primeira etapa de ensino e social: a pré-escola. “por seu poder criador e libertador, a música torna-se um poderoso recurso educativo
a ser utilizado na pré-escola [...]. todos os aspectos do desenvolvimento estão intimamente
relacionados e exercem influência uns sobre os
outros, a ponto de não ser possível estimular
o desenvolvimento de um deles sem que, ao
mesmo tempo, os outros sejam igualmente afetados (WEIGEL,1988, p.13).

A frequência com que somos levados a ouvir
e a apreciar músicas de boa qualidade é responsável direta pelo desenvolvimento do gosto
musical e o despertar da vocação natural do
ser criador, o que pode acontecer no homem
Mas para interagir com a criança e trabalhar
em qualquer idade (BUENO, 2012, p.66).
com uma atividade musical, é necessário ser
alegre e passar entusiasmo e felicidade, não
E, Segundo Brito:
necessariamente saber cantar, a criança não
irá reparar nisso e sim no contexto que lhe proPerceber gestos e movimentos sob a forma põe, despertando seu interesse e participação:
de vibrações sonoras é parte de nossa integração com o mundo em que vivemos: ouvimos
“É o entusiasmo do professor que desperta
o barulho do mar, o vento soprando, as folhas o interesse das crianças e não a qualidade do
balançando do coqueiro [...]. Entendemos por
seu canto” (WEIGEL,1988, p.56).
silêncio a ausência de som, mas, na verdade,
a ele correspondem os sons que já não podeA criança que participa das atividades musimos ouvir, ou seja, as vibrações que o nosso
cais desenvolver mais habilidades para aprenouvido não percebe como uma onda, seja porder outras disciplinas, para se interagir em
que têm um movimento muito lento, seja porgrupos e também cria mais facilidades para reque são muito rápidas (BRITO, 2003, p.17).
soluções de problemas diversos. Bueno afirma
que:
Mársico diz:
parece não haver dúvida de que as circunstâncias atuais impõem uma educação auditiva
específica que se prolonga por todo o desenvolvimento da criança, para permitir-lhe exercitar sua capacidade de ouvir de modo a poder
enfrentar as situações sonoras que, no mundo
moderno, se tornam cada vez mais complexas,
constituindo-se num desafio a capacidade de
análise auditiva do homem (mársico,1982,
p.34.)

a participação em atividades musicais aumenta a habilidade da criança para aprender
matemática básica e leitura. também desenvolve habilidades cruciais para ter uma vida bem
sucedida, como por exemplo, a autodisciplina ,
trabalho em grupo e habilidades para a resolução de problemas (BUENO, 2011, p.189).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os efeitos sonoros são inerentes aos seres humanos, antes de seu próprio nascimento até sua
vida adulta. Face ao apresentado consideramos que a musicalização na Educação Infantil é de
fundamental importância para o desenvolvimento cognitivo das crianças.
A música ocupa papel relevante nas atividades com as crianças, desenvolvendo as potencialidades relacionadas as questões perceptivas e sensoriais. Sua contribuição no processo de
ensino aprendizagem deve estar presente no cotidiano escolar especialmente na modalidade da
Educação Infantil.
A influência musical na criança é algo que tem que ser repensado e planejado, hoje em dia
existem diversos tipos e estilos musicais e muitos de repertório totalmente adulto, mas estão
livremente influenciando as crianças que ao ouvir se expressam globalmente da maneira que
observam no dia a dia como os outros agem e se movimentam.
Existe um repertório com boas obras musicais, é preciso apresentar a música erudita, a
música regional, música popular e é claro, o cancioneiro infantil, que já faz parte do mundo da
criança, e trabalhar a partir deles, 19 músicas de boa qualidade que despertem o interesse e
apreciação musical no ouvir e interagir da criança. A produção musical de outros povos e países deve ser apresentada para as crianças também, para ter conhecimento de outras línguas e
variedades de expressões e estilos.
Nesta perspectiva é fundamental que os professores elaborem atividades intencionais, nas
quais a musicalização esteja presente. A vivência na música, de certa forma, trabalhada na
escola. No primeiro contato com a realidade musical, cada criança demonstra interesses diferentes, que os professores procuram inserir a música no seu planejamento diário por considerá-la
como atividade que valoriza a linguagem musical e que destaca sua autonomia, valor expressivo
corporal (jogos de improvisação, interpretação e composição).
Elas realizam a atividade musical, duas ou três vezes por semana. Constatamos também que
os professores trabalhem a música de forma lúdica e prazerosa, envolvendo gestos, movimentos, canto e o faz de conta. Entretanto, percebemos que existem algumas dificuldades por parte
dos professores, por considerar que não dispõem de recursos para trabalhar a linguagem musical de maneira adequada a esta faixa etária.
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O CÉREBRO O CENTRO DA
APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo tem como objetivo elucidar a importância do estudo em neurociência e
sua articulação com a educação, entendendo que quanto mais se estuda o Sistema Nervoso
Central, mais se entende sua influência sobre a aprendizagem. Assim, ao nos referenciarmos
ao comportamento, o aprender, também está relacionado a neurociência; saber como o cérebro funciona nos permite uma melhor escolha no fazer pedagógico.

Palavras-chave: Neurociência; Aprendizagem; Comportamento.
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INTRODUÇÃO

A

Neurociência é uma área da ciência que estuda o Sistema nervoso Central (SNC) e
suas ações no corpo humano. Na educação, a neurociência estuda como o cérebro
aprende e como é modificado no processo de aprendizagem. Através desta pesquisa
bibliográfica foi possível conhecer a complexidade do cérebro suas funções, como oferecer mais
possibilidades ao dispor os conteúdos, para o desenvolvimento do educando. Então, dizemos
que este é o centro da aprendizagem, pois para aprendermos se faz necessário o funcionamento
cerebral.
Assim, buscar uma nova prática pedagógica, mudanças no processo ensino aprendizado é
o papel da escola. Desenvolver a criatividade, a socialização e o respeito, garantindo a todos o
direito à educação de qualidade.
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O CÉREBRO O CENTRO DA
APRENDIZAGEM
Estamos aprendendo desde o momento da
gestação e no de decorrer de nossa vida, estamos sempre aprendendo, desde o nascimento
até a morte. Assim, a neurociência juntamente
com a pesquisa de outras áreas do conhecimento como a linguística, psicologia, antropologia, filosofia e sociologia, buscam entender
os processos mentais e da inteligência: “Aprendemos quando adquirimos diferentes capacidades de atuação através do raciocínio que
nos possibilitam sobreviver (KOLB; WHISHAW,
2002)”.

a neurociência vem compor um ambiente científico
e colaborar com a docência , pois auxilia o professor
a compreender os elementos inerentes ao processo
de aprendizagem, tais como a memória, a cognição,
a atenção e o funcionamento do cérebro de uma forma geral, apropriando-se o conhecimento das várias
possibilidades e maneiras de aprender ou em outras
palavras, “o estudo do cérebro traz, de fato, várias colaborações importantes para compreender melhor os
processos envolvidos, tanto em quem ensina como em
quem aprende (LIMA, 2010, p. 6).

A partir do conhecimento científico oferecido
pela neurociência e demais áreas do conhecimento, o professor como facilitador do aprendizado encontra o apoio científico para o seu
trabalho pedagógico. O desenvolvimento do
cérebro humano é mais do que natureza (patrimônio genético) versus criação (vivências,
meio ambiente, cultura), mas uma substancial
ênfase na interação (SHONKOFF & PHILLIPS,
2000).

Nossa aprendizagem passa pela memória
a capacidade de armazenar informações, de
relacioná-las a novas. Esta capacidade de associar um conhecimento ao outro que tenha
significado, não é algo linear. Os processos
E segundo Ferreira (2009) relata que:
envolvidos na aprendizagem são importantes
e fundamentais, como atenção, memória, perCada aprendizado determina uma transformação cecepção, emoção e função executiva entre tanrebral, de forma anatômica, pois o(s) estímulo(s) levam
tos (HALPERN; O`CONNELL, 2000; FERRARI à construção de uma conexão nova ou de novas coneet al., 2001).
xões entre dendritos de diferentes neurônios, localizaSegundo Schacter (1996) e Fields (2005),
nossa habilidade de pensar e armazenar lembranças depende de atividades físico-químicas
complexas que ocorrem nos circuitos neuronais, que estão presentes no cérebro e na
medula espinhal, e que programam todos os
nossos movimentos, desde os mais simples
ao mais complexos. Daí, a evidência, de que o
cérebro é uma estrutura moldável que se modifica em várias fases da vida, e mesmo no indivíduo adulto, graças aos estímulos ambientais
recebidos (SKOLA, 2004).

dos em diferentes regiões cerebrais (FERREIRA, 2009,
p.53).

Ao expor as teorias, que procuram esclarecer
as relações entre desenvolvimento e aprendizagem, podemos trazer a reflexão para o campo
da neurociência onde o aprendizado provoca
ou promove o desenvolvimento cognitivo por
meio da proliferação de redes neuronais e
transmissão sináptica no sistema nervoso central, pois “quanto mais aprendemos, mais redes formamos e mais neurônios teremos para
propiciar plasticidade cerebral” (FERREIRA,
2009, p. 56-57).

Podemos dizer que, aprendizagem é o proEssa comprovação neurofisiológica ratifica os
cesso, onde o cérebro recebe estímulos do
ambiente, que processam as informações e as estudos teóricos de Vygotsky (2006) em relação ao exposto anteriormente sobre aprendizaarmazena. Segundo Lima (2010):
gem, desenvolvimento cognitivo e maturação,
em que aprendizagem é uma superestrutura do
desenvolvimento (VYGOTSKY, 2006, p.104).
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Em certa perspectiva Vygotsky nos revela a
linha entre o que a criança já sabe e aquilo
que ela poderá a vir aprender com ajuda do
adulto assim, valoriza a mediação entre, professor e aluno. O aprendizado acontece na troca
com os pares. Segundo Vygotsky temos um
aprendizado efetivo do Desenvolvimento real e
o que podemos alcançar num futuro muito próximo, compreendido como Desenvolvimento
potencial de aprendizagem (VYGOTSKY, 2006,
p.111). Estes níveis Real e Potencial- compõem
a teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal
das funções cognitivas psicointelectuais do ser
humano (VYGOTSKY, 2006, p.112).
Para Wallon (1974/1975):
o organismo como condição primeira do pensamento, pois toda a função psíquica supõe um componente
orgânico. No entanto, considera que não é condição
suficiente, pois o objeto de ação mental vem do ambiente no qual o sujeito está inserido, ou seja, de fora.
Considera que o homem é determinado fisiologicamente e socialmente, sujeito às disposições internas e às
situações exteriores (WALLON, 1974/1975).

Assim, buscar uma nova prática pedagógica,
mudanças no processo ensino aprendizado é
o papel da escola. Desenvolver a criatividade,
a socialização e o respeito, garantindo a todos
o direito do aprendizado com qualidade. As
aprendizagens se dão nas relações afetivas,
interações com outro ser humano, valorizando
também um tempo para estar consigo mesma.
Segundo Goleman: “desde criança podemos
aprender que sempre há opções e escolhas de
como reagir às emoções e quanto mais meios
temos para lidar com isso, mais rica é a nossa vida”. Podemos entender a aprendizagem
como uma mudança de comportamento resultante da experiência. Estamos sempre aprendendo dentro da escola e fora dela. De forma
sistemática e assistemática.
No processo de aprendizagem é preciso uma
motivação adequada, um objetivo intencional e
fatores fisiológicos, fatores psicológicos e experiências anteriores, habilidades e conceitos
aprendidos anteriormente. Cada um aprende
do seu jeito e no seu tempo.

A motivação é um fator fundamental da aprendizagem, o despertar a curiosidade por determinado assunto. Procurar motivar os alunos a
fim de que se interessem pela aprendizagem,
afim de que estudem de forma autônoma e
criativa, é muito mais difícil (GARDNER, 1985).
Partindo da teoria de Gardner (1985), temos
sete tipos de inteligências, a seguir:
• Lógico - Matemática: Associa-se à competência de raciocínio dedutivo, capacidade
de resolver problemas envolvendo números e outros elementos matemáticos. O
processo de resolução dessa inteligência
é rápido e não verbal. É a competência
que ao lado da linguística, mais se associa ao conceito tradicional de inteligência.
• Linguística: É a dimensão compartilhada
de maneira mais democrática pela espécie humana. Manifesta-se pela habilidade
de lidar de maneira criativa com palavras
sejam escritas ou faladas. Localizada na
área central chamada “Centro de Broca”.
• Musical: Permite a organização de sons
de maneira criativa, a partir da discriminação de elementos: tom, timbre, tema,
ritmo. Localizada em área do hemisfério
direito.
• Espacial: Capacidade do indivíduo transformar objetos do seu meio e orientar-se
em meio a um mundo de objetos no espaço, fornecendo elementos para percepção e administração do espaço. Localizada em regiões do hemisfério direito.
• Corporal-Cinestésica: Utilização do corpo desde autocontrole até destreza
para manusear objetos. Quem não pratica esportes tem dificuldade para avaliar a complexidade envolvida nesta inteligência. Localizada no córtex motor.
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• Interpessoal: Esta inteligência baseia-se
PLASTICIDADE CEREBRAL E
numa capacidade espacial de perceber
APRENDIZAGEM
os outros, notando suas nuanças de humor e sabendo como bem responder às
Para Ferreira (2009), a aprendizagem não se
expectativas emocionais. Pesquisas su- refere apenas, a idade escolar, mas, entretanto,
gerem que elas se localizam nos lobos às relações sociais que se estabelecem com o
meio em que vive, os estímulos que recebe no
frontais.
decorrer desta fase, uma vez que a infância é
uma etapa ideal para a aprendizagem. Segun• Intrapessoal: Capacidade de auto-conhe- do ele, “a diversidade de estímulos (motores,
cimento e uso desse conhecimento para visuais, auditivos) utilizando-se de brincadeiras,
manter-se bem consigo, administrando história, trava-língua, brinquedos, brincadeiras,
seus sentimentos e emoções a favor de músicas, teatro, faz de conta, são meios de esseus projetos. Localizada também nos tímulos para várias áreas cerebrais”
lobos frontais. Porém, sabemos que o
Ao expor as teorias, que procuram esclarecer as relanosso cérebro é moldável com o estímuções entre desenvolvimento e aprendizagem, podemos
lo adequado podemos desenvolver uma trazer a reflexão para o campo da neurociência onde
dessa habilidades ou mais, buscar um o aprendizado provoca ou promove o desenvolvimento
meio criativo de solucionar uma determi- cognitivo por meio da proliferação de redes neuronais
nada situação e acionar outras áreas do e transmissão sináptica no sistema nervoso central,
pois “quanto mais aprendemos, mais redes formamos
cérebro.
Assim, para Ausebel: “a aprendizagem significativa no processo de ensino necessita fazer
algum sentido para o aluno e, nesse processo,
a interação deverá interagir, e ancorar-se nos
conceitos relevante já existentes na estrutura
do aluno“. Os conhecimentos prévios do aluno
a motivação para se apropriar do novo, é um
fator determinante. envolve os aspectos (social
e físico). Para Rogers Goulart (2002):

a singularidade das pessoas, em consequências estudantes. a aprendizagem deve
ser algo significante, experimental, pessoal
enfim. o incentivo é externo, mas o descobrir, compreender vem de dentro, cabendo
ao professor a tarefa de facilitar o processo
(GOULART, 2002).

e mais neurônios teremos para propiciar plasticidade
cerebral (FERREIRA, 2009, p. 56-57).

Essa comprovação neurofisiológica ratifica
os estudos teóricos de Vygotsky (2006) em
relação ao exposto anteriormente sobre aprendizagem, desenvolvimento cognitivo e maturação, em que aprendizagem é uma superestrutura do desenvolvimento” (VYGOTSKY, 2006
p.104). Podemos perceber que a partir de que
o cérebro recebe mais estímulos a sua plasticidade cerebral é aumentada, altera o seu
pensamento e dependendo da resposta dada
por ele ocorre neste instante a aprendizagem.
Segundo Ferreira,
a Neurociência Cognitiva conclui que o cérebro
é plástico e capaz de aprender durante toda a vida,
porém existem períodos biológicos em que o cérebro
humano tem mais facilidade para aprender. Alguns autores denominam tais períodos como período receptivo (OCDE, 2003, p.123) ou janelas de oportunidades”
(FERREIRA, 2009, p.57).

Assim, quando falamos no desenvolvimento
humano refere-se ao desenvolvimento mental
e ao crescimento orgânico. O desenvolvimento
mental é uma construção contínua. A motivação está sempre presente como desencadeadora da ação, quer seja por necessidades fisiológicas, quer seja por necessidades afetivas
ou intelectuais (MANUAIS DA PSICOLOGIA):
Dentre estes aspectos destaca-se:
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Para o autor (1962), crianças só poderiam
aprender aquilo que para qual estavam preparadas a assimilar .A aprendizagem subor• Aspecto físico motor- (maturação neurofi- dina-se ao desenvolvimento ; o papel ativo
do sujeito com o meio é modificado por suas
siológica).
representações do objeto de conhecimento.A
• Aspecto intelectual - (pensamento de ra- aprendizagem passa por um vínculo afetivo, de
interação entre os pares, com o adulto, na criaciocínio)
tividade, curiosidade, interesse, e do conheci• Aspecto afetivo-emocional - (indivíduo in- mento:
tegrar suas experiências, é o sentir).

ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO
HUMANO:

• Aspecto social - (relação com as pessoas
e com a cultura).
Desta forma, entender como o cérebro aprende na primeira infância na adolescência, o desenvolvimento do ser humano, se faz necessário na atualidade. Segundo Jean Piaget, em
sua teoria o desenvolvimento está dividido em
quatro estágios:
• Inteligência–sensório motora: prática, manifesta em ações, ”conceitos“ sensório
motores, início da construção das categorias de objeto, espaço, tempo e causalidade.
• Pré-operatória: pensamento indutivo, presença do animismo e do artificialismo no
raciocínio, egocentrismo. Indiferenciação
entre o ponto de vista próprio e dos outros, rigidez e irreversibilidade do pensamen
• Operatório Concreto: Passagem a intuição
lógica do concreto, início da descentração
Sentimento de respeito mútuo e de justiça
moral da cooperação (reversibilidade).

sem afeto haveria interesse, nem necessidade, nem
motivação; e consequentemente, perguntas ou problemas nunca seriam colocados e não haveria inteligência.
A afetividade é uma condição necessária na constituição da inteligência (PIAGET, 1962, P.62)

Já para Vygotsky (1991): “na ausência do
outro, o homem não se constrói homem”, diz.
Sua compreensão é a de que a formação se
dá na relação entre o sujeito e a sociedade a
seu redor. Dessa forma, o indivíduo modifica
o ambiente e este o modifica de volta. Cada
aluno é agente ativo nesse processo. Assim, o
papel do professor consiste em mediador para
que o desenvolvimento cognitivo ocorra da forma mais apropriada, o docente deve conduzir
o estudante a aquisição do conhecimento.
Como seres pensantes que somos, esta capacidade de pensar sempre foi a curiosidade
de vários filósofos, cientistas e psicólogos).
Dentre eles um dos mais pesquisados aspectos do pensamento foi a inteligência. Para
Piaget, a cognição é a própria inteligência, e
depende da troca do organismo com o meio.
O cérebro aprende pela emoção. EMOÇÃO:
processo bioquímico, descarga maciça de produtos endócrinos na circulação em especial
ADRENALINA.

E segundo Wallon: “a premissa de que a
• Operatório formal ou abstrato: acesso a criança deveria ser entendida de forma holístilógica operatória abstrata descentração ca, completa. A pessoa deveria ser entendida
se completa. Construção da autonomia em seus aspectos biológico, afetivo, social e
intelectual. Por isso que essa Teoria é chama(PIAGET, 1962).
da da Psicogênese da Pessoa completa.” Para
Wallon, no desenvolvimento:
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• A pessoa é um complexo sistema integraDiferenciais o sono “r” alimentar-se bem, lazer,
leitura, atividade física, pensamentos podor.
sitivos, é uma forma de se ter um bom fun• Compreendendo: um conjunto sensório- cionamento cerebral.Para este neurocientista
Michael Merzerich: “A plasticidade é uma ca-motor, um conjunto cognitivo.
racterística de qualquer cérebro, humano ou
não . A capacidade de mudar é muito acele• Inicialmente há um sincretismo (forma não rada no primeiro ano de vida, o que explica
específica).
as diferenças gigantescas de comportamento,
movimentação e cognição entre um entre um
• Com o tempo vai havendo uma diferen- recém-nascido e um bebê em seu primeiro aniciação (movimentos, sentimentos, conhe- versário”. Para o autor, “a plasticidade cerebral
garante qualidade de vida e reduz a velocidade
cimento).
de envelhecimento do cérebro.”
Para uma melhor compreensão, Vygotsky esclarece que cada mudança de estrutura há
uma desorganização causando conflitos / equilíbrio: A aprendizagem é considerada como
uma das principais, funções mentais que os
seres humanos, animais e os sistemas de tipo
artificial. Em termos gerais, diz-se que aprendizagem é a aquisição de qualquer conhecimento a partir da informação que se percebe.
(VYGOTSKY,1991).
Seguindo essa linha de pensamento, Teberosky esclarece que: “ O ambiente em casa
é tão importante que é até correto supor que
uma criança com estímulo familiar favorável
,possa tornar-se autodidata e aprender a ler e
escrever sozinha . Por isso, se diz que o primeiro ambiente alfabetizador não é a escola
nem a pré-escola, mas a família, que ensina os
filhos mesmo que seja de maneira indireta ou
implícita.” Quanto à família predispõe a criança a aprender. Ao auxiliar a fazer da leitura e da
escrita uma atividade cotidiana.
Segundo outros estudos, como de Merzerich, quanto ao processo de aprendizagem na
perspectiva construtivista é grande importância
o momento de intervir e o de planejar o planejamento o processo de aprendizagem dos estudantes. Assim, oferecer aos estudantes contato com as aprendizagens desde cedo, ser
mediador entre o mundo cultural e o estudante,
ampliar o campo do conhecimento são boas
práticas para o dia-a-dia do professor.

Quanto à questão de capacidade de adaptação, Lima (2006), garante que: “a emoção
está no início do processo de decisão e é determinante na atenção. Ela afirma que estudos
recentes sobre o funcionamento cerebral mostram que emoções vividas em experiências
passadas influenciam, mais na tomada de decisão do que o raciocínio sobre a situação do
momento. A experiência da emoção viria antes
da consciência da ação.”
Já Relvas, ressalta que: “Aprende-se com a
cognição, mais sem dúvidas alguma pela emoção, o desafio é unir conteúdos coerente, desejos, curiosidades e afetos para uma prazerosa aprendizagem”. E ressalta ainda que, “a
atenção é a palavra- chave para o aprendizado
assim como o excesso de estímulos para a dificuldade de armazenar a informação nova.” Só
aprendemos se tivermos atenção para o estímulo ao qual estamos submetidos: “há alguns
casos em que as pessoas podem ter alguma
dificuldade no funcionamento da atenção. O
problema da atenção está mais ligado ao excesso de estímulos e à falta de interesse por
algo que não é importante para você”.
Para concluir esta reflexão, Guerra (2020),
explica que sem atenção não há aprendizagem”. A neurociência com seu estudo científico nos auxilia na compreensão de diagnosticar
dificuldades de aprendizagem, vem contribuir
para compreendermos como o cérebro funciona acontecer e assim, oferecer os estímulos
necessários para que o estudante se desenvolva plenamente. E finaliza dizendo que: “Como
educar com valores, como cérebro aprende a
guardar os saberes, como aprender fazendo,
um fazer criativo, lúdico, respeitando o ritmo
de cada, um aprendizado mediado pelo afeto”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este exposto, podemos compreender o esclarecimento da forma como os neurônios
funcionam, o sistema nervoso central, como o cérebro é o centro da aprendizagem. Assim, entender melhor a complexidade do cérebro é um pouco da grandeza do ser humano.
Para tanto, a neurociência colabora muito para o avanço de uma educação de qualidade através de sua pesquisa científica, passamos a buscar mais subsídios em nossa prática pedagógica, oferecendo os estímulos e as emoções que propiciem um aprendizado efetivo.
Diante de todo este aprendizado, podemos ver a importância de permitir aos educandos,
serem sujeitos ativos do seu aprendizado que acontece na troca com o outro, com o meio ambiente, a todo o instante estamos aprendendo. Recebendo novas informações que entram em
contato com as já armazenadas formando novas relações e o aprendizado.
Podemos dizer que, o cérebro é o centro da aprendizagem porque através dele tudo acontece,
as informações armazenadas são processadas a partir do estímulo recebido, e há uma mudança
no comportamento do indivíduo que chamamos de aprendizagem. Quando usamos uma pedagogia adequada estamos facilitando este desenvolvimento do aprendizado.
A capacidade auditiva, de memória, atenção, emoção, tão importantes no processo de ensino aprendizagem, levando em consideração o que o aluno já traz em sua bagagem e como
estimulá-lo para que avance em seu aprendizado. Estes são alguns dos saberes adquiridos no
curso neurociência, que associado a outras áreas do conhecimento pode facilitar o processo de
ensino aprendizagem.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Abordaremos neste artigo as dificuldades de aprendizagem na alfabetização, perpassando pela historicidade da educação na antiguidade, bem como no Brasil, a alfabetização e
sua efetivação. Discutiremos, portanto, sobre os paradigmas que se formaram as dificuldades
de aprendizagem que surgiram no processo de alfabetização bem como no processo ensino-aprendizagem. Neste sentido, como educadores refletirmos nas metodologias que foram
utilizadas, nas intervenções dos quais foram viabilizados e aplicados, bem como nos resultados se foram satisfatórios ou não. Cabe ressaltar aqui, que como pesquisadores buscamos
informações e orientações para a nossa práxis, conhecimento sobre as diversas dificuldades,
deficiências e transtornos, a aplicabilidade de intervenções no processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Historicidade; Alfabetização; Dificuldades; Aprendizagem; Processo; Ensino-Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

N

este artigo, abordaremos sobre as dificuldades de aprendizagem na alfabetização. Perpassaremos pelo contexto histórico da alfabetização no Brasil e no mundo, entretanto,
focaremos a nossa atenção nas dificuldades que estão envolvidos nos processos de
aprendizagem de alfabetização. O objetivo do presente é abordar as dificuldades encontradas
pelo educador ao se deparar com as infinitas dificuldades no processo ensino-aprendizagem,
bem como buscar intervenções possíveis para tais dificuldades. Isso se justifica porque na práxis
notamos que muitos educadores se encontram despreparados e, em muitas vezes com pouco
conhecimento sobre diversas dificuldades, deficiências e transtornos. Tais dificuldades estão
presentes nos processos de alfabetização; e quando constatado pelo educador surge outro
paradigma: o que fazer se justamente não se conhece muito sobre o problema e não se tem
nenhuma orientação sobre as possíveis intervenções.
Contudo, pensar na historicidade que envolve a alfabetização traz à tona diversos métodos
utilizados. Ao educador cabe refletir sobre como viabilizar a aplicabilidade de tais metodologias/
técnicas no processo ensino/aprendizagem. Inicialmente, apresenta-se o contexto histórico de
alfabetização no Brasil e no mundo, focando concepções diversificadas e suas ramificações.
Posteriormente, serão abordadas algumas dificuldades, deficiências e transtornos que perpassam no processo de aprendizagem na alfabetização, quando suas bases, por razões diversas,
não foram estabelecidas. Ao final da presente pesquisa, será possível refletir sobre o papel do
educador e seus encaminhamentos na sua prática pedagógica com possíveis intervenções para
melhoria do processo ensino-aprendizagem.
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OS PRIMEIROS
ALFABETIZAÇÃO

MÉTODOS

DE

Ao conhecer os métodos de alfabetização,
podemos compreender as etapas pelas quais
passaram as transformações econômicas, sociais, políticas e educacionais. Araújo (1996)
divide a história da alfabetização em três períodos, conforme veremos a seguir.
O primeiro período inclui a Antiguidade e a
Idade Média, onde predominava o método de
soletração; o segundo se iniciou como uma
reação contra o método de soletração, entre
os séculos XVI e XVIII, e se estendeu até a década de 1960, caracterizando-se pela criação
de novos métodos sintéticos e analíticos; o terceiro período, marcado pelo questionamento e
refutação da necessidade de se associar os
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para
aprender a ler, iniciou em meados da década
de 1980 com a divulgação da teoria da Psicogênese da língua escrita. Esse período vem
sendo questionado por desenvolver apenas a
função social da escrita prejudicando a aquisição de conhecimentos específicos, indispensáveis ao domínio da leitura e da escrita.
Podemos então acrescentar um quarto período, o da “reinvenção da alfabetização”, que
aparece devido o uso equivocado de práticas
da teoria construtivista à alfabetização. Diante
de um contexto de grandes percentuais de alunos que concluem o ensino fundamental sem
saber ler e escrever, surge uma nova metodologia, baseada em sociolinguística e psicolinguística. Esta propõe um trabalho que parte
da realidade do aluno, desenvolve e valoriza
a oralidade por meio do diálogo, que trabalhe
conteúdos específicos de alfabetização e utilize
estratégias que favoreçam as hipóteses dos níveis contemplados pela psicogênese da língua
escrita. Recomenda-se ainda a leitura de textos de qualidade, de diferentes gêneros, interpretação e produção textual, estratégias que se
mostram indispensáveis para a alfabetização.

De acordo com Marrou (1969) na Antiguidade (primeiro período) foi criado o alfabeto
e o método de soletração, também conhecido
como método alfabético ou ABC. A alfabetização era lenta e complexa, onde inicialmente se
deveria decorar o nome das 24 letras do alfabeto primeiro na ordem alfabética e depois no
sentido inverso. Depois disso, era ensinado a
grafia das letras. O próximo passo era associar
o valor sonoro à sua respectiva grafia. Primeiro
se apresentavam as letras maiúsculas e depois
as minúsculas. Os alunos deviam ainda memorizar as famílias silábicas simples, depois as
sílabas trilíteras e assim por diante. Depois do
estudo das sílabas vinham os monossílabos,
dissílabos, trissílabos e assim sucessivamente.
Com o tempo, eram apresentados textos separados por sílabas, depois escritos normalmente, mas sem pontuação e sem espaços entre
as palavras. Esse processo todo não durava
menos que quatro anos.
Na Idade Média, o processo de ensino se
dava em dois níveis: o do alfabeto e o dos primeiros textos. Os textos usados tinham cunho
religioso, escrito em latim. Segundo a cartilha
Civile Honest Été des enfants (Paris, 1560),
para ensinar a ler e a escrever devia-se apresentar quatro letras por dia(abecedário) Para
Cossard, no século XVII, o recomendado seria
que as letras fossem ensinadas de três em três
(abecê).
Segundo Araújo, na Idade Média eram usados muitos artifícios para facilitar a aquisição
da leitura às crianças. De acordo com pesquisas em museus, eram usados alfabetos de
couro, tecido e ouro. Havia também tabuleiros
com alfabetos de gesso e madeiro. As crianças tinham contato com tais materiais desde a
infância. Imagens da época revelam crianças
sendo amamentadas com a tabuleta do alfabeto pendurada ao braço. Acredita-se que as
crianças de famílias de baixo poder aquisitivo
também tinham acesso à aprendizagem de leitura e escrita. Havia ainda outras estratégias
usadas na alfabetização, com os alimentos.
Na Itália, era comum servir bolos e doces com
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formatos de letras. Após apresentar o alimenIsolados, os fonemas consonantais são impronunciáveis,
pois sempre que se tenta proto com tal formato, ensinavam seu nome e as
crianças comiam. Desse modo, podemos co- nunciar /b/, por exemplo, o som/e/ estará prenhecer a origem das atuais sopas de letrinhas. sente e se dirá /be/. O método fônico, para
tentar dissimular essa dificuldade, ignora a voA partir do século XVI, pensadores passaram gal nasal /â/ e, na tentativa de desenvolver o
a se manifestar contra o método de soletração. que denomina “consciência fonológica”, faz o
aluno pronunciar a sílaba /bã/ para o fonema
Na Alemanha, Valentim Ickelsamer apresenta
/b/. Como demonstrado, no método fônico paum método com base no som das letras de
rece que se trabalha o fonema, mas na verdapalavras conhecidas pelos alunos. Na França, de parte da sílaba nasalizada e não do fonema
Pascal reinventa o método de soletração: em para desenvolver a correspondência grafema/
lugar de ensinar o nome das letras, ensinava- fonema consonantais.
-se o som das mesmas. Em 1719, foi criado
o método fônico por Vallange, com o material
Então, se é possível optar por desenvolver
chamado de figuras simbólicas, que tinham uma alfabetização de qualidade, que leve em
por objetivo mostrar palavras acentuando o conta a realidade do aluno, a forma como o
som que se desejava representar. No entanto, mesmo se expressa, por que começar por uma
a forma exagerada de pronúncia das consoan- unidade vazia de sentido, que não corresponde
à sua oralidade e só irá dificultar a compreentes levou tal método ao fracasso.
são do sistema de escrita? Por que não iniciar
Embora o método fônico tenha sido forte- o processo partindo de uma palavra real, cujo
mente rejeitado já no século XVIII, atualmente significado o aluno conheça, retirando dela a
sílaba, para que, ao final, a própria criança veja
alguns tentam reaviva-lo, argumentando que
a combinação de fonemas na composição das
este poderá resolver o problema do fracasso
sílabas, e, a seguir, de palavras?
escolar no Brasil. Ao analisar o método fônico,
pode-se afirmar que, na língua portuguesa, a
No caso da sílaba escrita, para as crianças
menor unidade pronunciável perceptível para o que não a compreendem de imediato, pode
aprendiz é a sílaba, e não o fonema, pois, em- ser usado o processo de comutação, a partir
bora tenha escrita alfabética, na oralidade, o do qual basta que se apresente a consoante
português é silábico (MENDONÇA; MENDON- (/b/, por exemplo), falando seu nome /be/ e na
ÇA, 2007, p.22)
frente ir alternando as letras que representam
graficamente as vogais (a,e, i, o, u)e indagando
Para Dubois et al. (1973), fonema “[...] é a sobre qual sílaba formamos, para que ela permenor unidade destituída de sentido passível ceba e compreenda esse esquema. Não existe
de delimitação na cadeia da fala”. É definido a necessidade de obrigá-la a tentar pronunciar
ainda como unidade distintiva mínima e seu ca- fonemas, pois a pronúncia de /b/, segundo os
ráter fônico é acidental, ou seja, é uma unidade alfabetizadores do método fônico, torna-se a sílaba /bã/, /k/ torna-se a sílaba /kã/, /d/, /dã/
vazia, desprovida de sentido, e o que diferene assim sucessivamente, com todas as concia um fonema de outro são apenas traços mísoantes do alfabeto. Sem contar que a criannimos distintos de palavras. Por exemplo, em ça é obrigada a repetir a pronúncia do que se
faca e vaca, tanto o /v/ como o /f/, quanto ao pretende “fonema”, por exemplo, /bã/ /bã/ /
ponto de articulação, são fonemas labioden- bã/, /kã/ /kã/ /kã/, /mã/ /mã/ /mã/, seguidas
tais, quanto ao modo de articulação, fricativos, vezes, para fixar a forma. Assim, o exagero e o
porém, do ponto de vista da fonação, /f/ é artificialismo da pronúncia fazem tanto a criansurdo e /v/ sonoro; assim, o único traço que ça como o professor, que demonstra o “como
distingue /f/ de /v/ é a sonoridade de /v/ pro- fazer”, passarem por situações constrangedovocada pela vibração das cordas vocais com a ras.
passagem do ar.
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Voltando à história, visando à superação das
dificuldades do método fônico, na França, foi
criado o método silábico: estratégia de unir
consoante e vogal formando sílaba, e unir as
sílabas para formar palavras. No método silábico, se ensina o nome das vogais, depois das
consoantes, em seguida, são apresentadas as
famílias silábicas. Ao contrário do método fônico, no método da silabação, a sílaba é apresentada pronta, sem se explicitar a articulação
das consoantes com as vogais. Na sequência,
se apresentam palavras formadas pelas sílabas já trabalhadas.
O método global surgiu com a finalidade de
partir de um contexto e de algo mais próximo
da realidade da criança, pois se sabe que a
letra ou a sílaba, descontextualizadas, dificultam a percepção, pois são elementos abstratos
para o aluno. Os fundamentos teóricos do método global encontram-se em Claparède (BELLENGER, 1979), Renan (BELLENGER, 1979) e
outros. Segundo eles, o conhecimento aplicado a um objeto se desenvolve em três atos: o
sincretismo (visão geral e confusa do todo), a
análise (visão distinta e analítica das partes) e
a síntese (recomposição do todo com o conhecimento que se tem das partes).
Conforme Braslavsky (1971), em 1655, Comenius, em sua obra Orbis Pictus, caracterizou
o método da soletração como a “maior tortura
do espírito” e lançou o método iconográfico,
que associava uma imagem a uma palavra-chave, para que a criança pudesse estabelecer
uma relação entre a grafia e sua representação icônica. Já em 1787, o gramático Nicholas
Adams, em sua obra Vrai manière d’apprendre
une Langue quelconque, exemplifica com muita propriedade a sua concepção de método
global, quando afirma:

Quando quereis dar a conhecer um objeto
à criança, por exemplo, um vestido, tivestes já
a idéia de lhe mostrar os enfeites separadamente, depois as mangas, os bolsos e os botões? Não, sem dúvida. Fazeis ver o conjunto
e lhes dizeis: - Eis um vestido. É assim que as
crianças aprendem a falar com as amas. Por
que não fazer a mesma coisa, quando quiserdes ensinar a ler? Afastai delas os alfabetos
e todos os livros franceses e latinos, procurai
palavras inteiras a seu alcance as quais terão
muito mais facilmente e com muito mais prazer do que todas as letras e sílabas impressas
(apud CASASSANTA, 1972, p.50).

Adams acreditava que, considerando a realidade da criança, o processo de alfabetização
ganharia significado, deixando de ser complexo e abstrato. Ele parte da lógica de que, se
as crianças aprendem a falar emitindo palavras inteiras e não em pedaços delas, também
aprenderão a ler e escrever com mais facilidade palavras com significado. Insistia-se que o
professor deveria ficar o maior tempo possível
na fase de exploração global de palavras, para
só depois fazer a análise da palavra em sílabas. Esse autor reconhece ser de fundamental
importância a decomposição da palavra em
sílabas, bem como o seu estudo. Para ilustrar
essa breve abordagem histórica dos métodos,
eis o quadro de Casasanta (apud ARAÚJO,
1996, p. 16):
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FASES

Métodos

1 fase

MÉTODOS

Soletração

Fônico

Alfabeto:

Letras:
som e
forma

Alfabeto:
Letra,
nome e
forma

Silábico

Letras:
consoantes e
vogais

Contos da
experiência
infantil

Palavração

Sentenciação

Palavras

Sentenças

Conto ou
texto

Letras:
consoantes e
vogais

2 fase

Sílaba

Sílabas

Sílabas

Sílabas

Palavras

Sentenças

3 fase

Palavras

Palavras

Palavras

Letras

Sílabas

Palavras

4 fase

Sentenças

Sentenças

Sentenças

Sentenças

Letras

Sílabas

5 fase

Contos ou
textos

Contos ou
textos

Contos ou
textos

Contos ou
textos

Contos ou
textos

Letras

Depois da criação do método de palavração, que partia da unidade- palavra, foram criados
os métodos da sentenciação e aqueles que partiam de contos da experiência infantil. Os métodos da soletração, o método fônico e o silábico são de origem sintética, uma vez que partem
da unidade menor para a maior, ou seja, primeiro apresenta-se a letra, depois unindo letras se
obtém a sílaba, unindo sílabas formam-se palavras, unindo palavras formam-se frases e por fim,
juntando frases surgem os textos. Existe um percurso a ser seguido: da menor unidade (a letra)
para a maior (o texto).
Os métodos da palavração, sentenciação ou os textos são de origem analítica, pois partem
da unidade que possui significado, para então fazer sua análise (segmentação) em unidades
menores. Por exemplo: a palavra (BOLA), que é segmentar em sílabas (BO-LA), desenvolvê a
família silábica da primeira sílaba que a compõe (BA-BE-BI-BO-BU) e, omitindo a segunda família
(LA-LE-LI-LO-LU), chegando então às letras (B-O-L-A).
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O MÉTODO DAS CARTILHAS
A cartilha surgiu da necessidade de material
para se ensinar crianças a ler e a escrever. Até
então, elas aprendem em livros que eram levados de casa, quando tinham algum livro em
casa. No século XVI, surge o silabário, a primeira versão do que seria a cartilha. As cartilhas
brasileiras tiveram origem em Portugal. De autoria de João de Barros, a Cartinha para Aprender a Ler é uma das cartilhas mais antigas para
ensinar português. Sua primeira versão foi impressa em Lisboa, em 1539.
Outras cartilhas foram utilizadas no Brasil,
além daquela. Em Lisboa, António Feliciano
de Castilho elaborou o Método Castilho para
o Ensino Rápido e Aprazível do Ler Impresso,
Manuscrito e Numeração do Escrever (1850),
que continha abecedário, silabário e textos de
leitura. Em 1876, foi editada a Cartilha Maternal, do poeta João de Deus, cujo destaque a
seguir, ainda aparece na edição de 2005:

Este sistema funda-se na língua viva: não apresenta os seis ou oito abecedários do costume,
senão um, do tipo mais frequente, e não todo,
mas por partes, indo logo combinando esses elementos conhecidos em palavras que se digam,
que se ouçam, que se entendam, que se expliquem; de modo que, em vez de o principiante
apurar a paciência numa repetição néscia, se familiarize com as letras e os seus valores na leitura
animada das palavras inteligíveis. [...] Esses longos exercícios de pura intuição visual constituem
uma violência, uma amputação moral, contrária
à natureza: seis meses, um ano, e mais, de vozes sem sentido, basta para imprimir num espírito
nascente o selo do idiotismo (DEUS, 2005, p. 5).

Esse autor era contra os métodos da soletração e silabação para o ensino da leitura e sua
obra foi o marco entre o abecedário (bê-á-bá) e
os métodos analíticos, que foram difundidos no
Brasil, durante a República, utilizando o método da palavração. Sua cartilha é editada ainda
hoje em Portugal pela Editora Bertrand. A alfabetização, até o final do século XIX, era iniciada
pela letra manuscrita, depois era ensinada, a
letra de forma. O professor preparava o alfabeto em folhas de papel que eram manuseadas
por um pega-mão, para não sujarem. O material utilizado para exercitar os alunos nas dificuldades da letra manuscrita e leitura era um
conjunto de cartas de sílabas, cartas de nomes
e cartas de fora, estas compostas de ofícios e
documentos que eram emprestados. Conforme
Barbosa (1990), outras cartilhas foram representativas no país, como a Cartilha da Infância,
de Thomas Galhardo, publicada pela primeira
vez por volta de 1880 e comercializada até a
década de 1970.
O estudo das falhas das cartilhas é sempre
oportuno, uma vez que a cartilha esteve durante muito tempo na escola e tanto o produtor
como o leitor desse texto provavelmente foram
alfabetizados através de cartilhas. Muitos acreditam que ela é um método eficiente de alfabetização, partindo do pressuposto de que, se
foi eficiente para alfabetizá-los, servirá também
para outras pessoas. Entretanto, as cartilhas
apresentam falhas, que ainda continuam sendo
reproduzidas por professores na sala de aula,
conscientemente ou não.
Mesmo a avaliação mais rigorosa por parte
do Ministério da Educação, para a publicação
de livros didáticos, não impede a utilização
precária ou mesmo o uso de expedientes duvidosos das velhas cartilhas. Se se considerar que o professor conta com 35, 40 alunos
para alfabetizar, anualmente, sem uma formação sólida de conhecimentos, aumenta o risco
de se recorrer àquele instrumental já pronto e
acabado, que basta seguir de capa a capa.
Ainda existem professores que têm vergonha
de mostrar que usam o instrumental da cartilha
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e tentam dissimular sua prática, preparando o
próprio material de trabalho: a cartilha não está
na sala, mas a metodologia sim, basta verificar
as atividades mimeografadas e coladas nos
cadernos dos alunos.

linguagem se assemelha à soma de tijolinhos,
representados pelas sílabas e unidades de
composição. Tal concepção abrange apenas
o nível superficial da linguagem. Representar
a linguagem através da escrita vai muito além
de codificar e decodificar sinais gráficos, pois
Modo de trabalho com as sílabas: as cartilhas requer a incorporação de aspectos discursivos
tendem à mesma estrutura (são compostas de da linguagem escrita.
lições). Cada lição parte de uma palavra-chave, ilustrada por desenho. Desta palavra, desEm um mesmo instrumento de comunicataca-se a primeira sílaba e, a partir dela, desen- ção, temos quatro modalidades específicas de
volve-se a sua respectiva família silábica (cujas variação linguística: a histórica, e geográfica,
sílabas serão utilizadas posteriormente, na si- a social e a estilística. Contudo, tais conhecilabação - leitura coletiva das sílabas). Nessa mentos são ignorados pela cartilha, uma vez
atividade, segundo Cagliari (1999), abaixo das que um mesmo material é elaborado para ser
famílias silábicas vêm palavras quase sempre usado em um país de proporções continentais
formadas de elementos já dominados, que se como o Brasil. Sabe-se que existem variações
somam aos da nova lição. Depois, a cartilha geográficas no léxico, na fonética e, ainda, na
apresenta exercícios de montar e desmontar sintaxe dos falantes. Quando um falante norpalavras, comumente de completar lacunas destino diz que não vai a algum lugar, tende a
com sílabas, de forma mecânica e descontex- falar da seguinte forma: Vou não! Já um paulistualizada, que visam somente à memorização. ta diria algo do tipo: Não vou! A variação mais
evidente e, de certo modo, que mais interfeCada unidade trata apenas de uma unidade re na comunicação, é a variação lexical, pois
silábica, o que, além de empobrecer o trabalho modifica o vocabulário e expressões utilizadas
com as sílabas, limita o horizonte de conhe- pelos falantes, tendo em vista seus contextos.
cimento da criança. Ainda segundo Cagliari No nordeste do país, encontra-se macaxeira e,
(1999), geralmente a lição da cartilha termi- no sul, aipim, para designar o que para o pauna em um texto, teste final de leitura e mode- lista é mandioca. A cartilha ignora a realidade
lo de escrita para introduzir o aluno na etapa linguística do aluno quando trabalha com texseguinte. Nesse texto, compreende-se estar o tos que não contemplam a sua experiência de
maior problema do método. O aluno vem para vida, desenvolvendo, assim, um trabalho desa escola com plena habilidade para descrever, contextualizado.
narrar e até defender um ponto de vista. Entretanto, a partir do momento em que se inicia na
A escrita reduzida à representação da fala:
alfabetização, vai perdendo tais competências. embora um dos compromissos da escrita seja
No intuito de facilitar a leitura para o aluno, a representar a fala, esta representação não
cartilha propõe textos que são pretextos, elabo- é idêntica. A linguagem falada tem marcas e
rados com palavras compostas e com sílabas características típicas da oralidade e existem
já dominadas. Porém, o conteúdo, a coesão e expressões próprias da fala e outras mais adea coerência, na maioria dos casos, ficam pre- quadas à escrita. A expressão “tipo”, usual
judicados.
entre os jovens, é um modismo frequente no
discurso oral e pouco apropriado para a esConcepção de linguagem das cartilhas: Por crita. Alguns alfabetizadores, buscando ajudar
fim, para Cagliari (1999), nas cartilhas, “uma o aluno, desenvolve artificialismos na fala para
palavra é feita de sílabas, uma sílaba de letras, explicar a ortografia convencional. No caso de
uma frase é um conjunto de palavras e um tex- palavras como voltou, mal, calma, há profesto é um conjunto de frases”. A ideia é de que a sores que acreditam que para o aprendiz fixar
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essas formas é de grande valia tentar mostrar
a diferença entre o uso do l ou do u através da
pronúncia dos sons, e enfatizam o l de ‘malll,
melll, vollltou’, como se isto correspondesse à
pronúncia adequada. Ora, os falantes do Estado de São Paulo não fazem distinção entre
tais variantes de fonemas, como os gaúchos
ou alguns descendentes de europeus.
Equívocos quanto às famílias silábicas: é comum a família silábica composta pela letra C
ser apresentada parcialmente, mostrando-se
CA-CO-CU. Onde ficam o QUE e o QUI? A
orientação habitual diz que são formas difíceis
e que a criança só irá aprendê-las mais tarde,
omitindo-se a informação. Como o professor
não as apresenta, o aluno É sugestionado a
escrever cero, ceijo, acilo, em lugar de quero,
queijo e aquilo. O professor não apresenta o
que e o qui, mas apresenta o CE e o CI associados ao grupo fonético que representa o som
/k/. Estas sílabas pertencem ao grupo fonético do som /s/, representado ortograficamente
pelo ÇA – ÇO – ÇU, e não ao do som /k/.
Assim, a família silábica que representa o som
/k/ é: CA-QUE-QUI-CO-CU; e a outra: ÇA-CE-CI-ÇO-ÇU. Semelhante problema ocorre com
a família do GA-GUE-GUI-GO-GU, e o GE-GI.

deficiências, distração, sem se darem conta de
que o problema é que os alunos não sabem diferenças fonéticas elementares, como aquelas
que definem vaca e faca, pato e bato etc. Estas
trocas não são muito frequentes, mas ocorrem
entre fonemas que são muito semelhantes. P e
B, por exemplo, são bilabiais (para pronunciar,
os lábios superiores e inferiores unem-se), são
oclusivos (emitidos como uma explosão de ar)
e possuem o mesmo ponto e modo de articulação. A diferença reside no fato de que /p/ é
surdo e /b/ é sonoro (as cordas vocais vibram
quando /b/ é emitido).

A precariedade da produção de textos: talvez a decorrência mais grave da utilização das
cartilhas seja a questão da produção de textos.
Os tipos de textos ali apresentados muitas vezes não constituem textos. Não têm unidade
semântica, não apresentam textualidade e, não
raramente, perdem até mesmo a coerência. O
aluno vem para a escola com a habilidade de
produzir textos orais. Se ele depara com textos
artificiais, montados para finalidades específicas, que não correspondem à sua linguagem,
poderá concluir que sua oralidade está errada e acreditar que o modelo apresentado pela
escola é o correto, o padrão ideal de texto a
ser seguido. Poderá ainda sequer acreditar
Problemas fonéticos: também se verifica a no modelo da escola e, tendo o seu discurso
ignorância quanto a questões fonéticas, como desacreditado, tornar-se resistente ao trabalho
em relação à quantidade das vogais que temos pedagógico.
em nossa língua e sua representação gráfica.
O senso comum não dá conta da natureza dos
Durante décadas, a escola alfabetizou por
sons da fala (fonética) e a sua delimitação em meio da cartilha e, com a evolução dos cofonemas. Embora a representação comum das nhecimentos sobre a alfabetização, observavogais seja A-E-I-O-U, elas se diversificam em mos que tal metodologia se tornou insuficiente
12 fonemas (sete orais e cinco nasais): i, ĩ; e, ẽ, para atender às exigências da sociedade atual.
é; a, ã; õ, o, ó; u, ũ. Tende-se a não perceber, Hoje, não basta o aluno saber apenas codificar
por exemplo, a diferença entre o BA de barato, e decodificar sinais. Não é suficiente conseguir
e o BA de banco. Embora não receba o til (~), produzir um pequeno texto, há a necessidade
o a de banco será nasalizado pela presença do de que saiba se comunicar plenamente,por
n na sílaba invertida.
meio da escrita, utilizando os diversos tipos de
discurso.
Quando alunos trocam letras como P por B,
F por V, Z por S, segundo Cagliari (1999), alAssim, inicialmente, é produtivo trabalhar
guns professores compreendem tais proces- no sentido de transpor a habilidade verbal da
sos como falhas auditivas ou de observação, criança para a escrita. Aproveitar a desenvoltu1284
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ra que ela tem de falar e contar histórias como
ponto de partida para o desenvolvimento da
produção de textos, em um primeiro momento,
simples, da forma como soube, posteriormente, obedecendo às regras gramaticais e reproduzindo/produzindo diferentes gêneros textuais (carta, poesia, bilhete, receitas culinárias,
anúncios de propaganda etc.).
Denúncias recorrentes mostram que as mais
variadas formas de agressões verbais estão na
sala de aula. Em determinada ocasião, uma
criança de sete anos, que já havia escrito quase uma página de um caderno de brochura,
teve seu trabalho totalmente desqualificado
pelo professor. Este pegou o caderno e, diante dos demais colegas, começou a mostrar a
um visitante os erros ortográficos que a criança havia cometido. Sem considerar os acertos,
que constituíam a maior parte do trabalho, limitou-se a criticar as falhas. Depois, dirigiu-se a
outra vítima, procedendo de semelhante modo.
Ao final da aula, o visitante, lembrando-se do
ocorrido, voltou àquela primeira criança, para
ver como havia concluído seu texto que, no início da aula, já contava com quase uma página.
O que se constatou foi assustador: a criança
havia escrito mais duas linhas e terminado sua
história. Quando indagada sobre o porquê de
ter escrito só mais um pouco e terminado, ela
respondeu: “-Se eu escrever pouco, errarei
pouco!”

No método da cartilha, sob o aspecto da fala,
esta não é contemplada, pois ao aluno não é
dado o direito de falar, não há espaço para a
fala. Se a analisarmos sob o ponto de vista da
escrita, veremos que tal atividade se reduz a
cópias e não há espaço para produções espontâneas, o aluno não tem liberdade para
expressar o que pensa. E, finalmente, examinando o método das cartilhas sob o aspecto
da leitura, veremos que os piores modelos de
texto são os apresentados por ela, e a atividade que poderia e deveria ocupar espaço privilegiado, na educação, promovendo a inclusão
social da criança, antes se reduz a inibir o gosto pela leitura.
Assim, entendemos que o professor precisa
ter formação linguística adequada para saber
reconhecer falhas e limitações de qualquer
método que lhe seja apresentado, de maneira
a saber adaptá-lo, transformando os conhecimentos que já possui em metodologia e estratégias que auxiliem o aluno a superar suas
dificuldades, durante o processo de aquisição
da leitura e da escrita significativas.

MÉTODO PAULO FREIRE DE
ALFABETIZAÇÃO
Paulo Freire ficou conhecido mundialmente
por ter criado um “método” de alfabetização
de adultos que partia do diálogo e da conscientização. Diferencia-se dos demais quando,
em seus dois primeiros passos, “codificação”
e “descodificação”, busca transformar a consciência ingênua do alfabetizando em consciência crítica, por meio da “leitura do mundo”
enquanto, no 3º e 4º passos (Análise e síntese,
e Fixação da leitura e da escrita), desenvolve
a consciência silábica e alfabética, levando os
alunos ao domínio das correspondências entre
grafemas e fonemas.

Dessa forma, estudando a alfabetização (uso
de cartilhas), verificamos que tal processo se
dá de forma inadequada, pois aborda apenas
a codificação (escrita) e a decodificação (leitura/ decifração) de sinais, sem o embasamento subjacente da contribuição da linguística à
formação do alfabetizador. Seu objetivo é o de
fazer crianças memorizarem letras e sílabas,
saberem decodificar, decifrar sinais (ler), e codificar esses sinais, transformando a fala em
escrita, porém com prejuízo do significado e da
Nestes passos, está caracterizado o avanço
produção textual espontânea.
desse método em relação ao método fônico e
o das cartilhas, visto que a análise e a síntese vêm de uma palavra real, cujo significado
o aprendiz conheça, retirando-se dela a sílaba,
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para que o aluno veja e perceba a combinação
fonética na constituição de sílabas e, a seguir,
na composição de novas palavras. A proposta
fônica desconhece que as letras são realidade
da escrita e só podem ser lidas em sílabas na
realidade da fala, quando faz o aluno repetir
os sons das letras, ignorando que os fonemas
consonantais não são pronunciáveis isoladamente. Hoyos-Andrade esclarece, conceituando as sílabas como:
[...] fenômenos fonéticos obrigatórios, dada a linearidade do discurso e as características dos sons da linguagem humana. De fato pronunciamos sílabas e não
sons isolados. Estas sílabas são pacotes de 1, 2, 3, 4
e até cinco sons (dependendo da língua) emitidos em
um único golpe de voz [...] e como pacotes de fonemas,
as sílabas compartilham com estes as funções que os
caracterizam (HOYOS-ANDRADE, 1984, p. 225).

Para que o aprendiz tome consciência da
correspondência fala/escrita, basta questionarmos sobre a quantidade de vezes que abrimos
a boca para pronunciar determinada palavra
(Ex: es-co-la), e prontamente saberão responder que são três vezes. A sílaba é a menor unidade pronunciável e perceptível pela criança
na fala. Se perguntarmos a alunos entre cinco
e seis anos sobre a quantidade de vezes que
abrimos a boca para pronunciar qualquer palavra da língua portuguesa, sempre se obterá a
resposta correta, porque a consciência silábica
é natural.
O Método Paulo Freire foi pouco divulgado
e estudado, no Brasil; quando usado pelo Mobral, foi descaracterizado, porque teve seus
passos da “codificação” e “descodificação”
excluídos do processo de alfabetização, sendo
transformado em mero método das cartilhas,
impedindo os alfabetizadores e alfabetizandos
de fazer a “leitura de mundo”, que transforma
a consciência ingênua em consciência crítica.

HISTORICIDADE DA ALFABETIZAÇÃO
NO BRASIL
Segundo Akashi e Dakuzaku (2001), o Brasil um país que surge de um processo de colonização, de exploração ocupa uma posição
dependente no plano internacional, e tem sua
educação continuamente influenciada pelos
modelos vigentes nos países hegemônicos em
cada período. Entretanto, no decorrer da história política e econômica de nosso país, percebemos que esta condição mudou, sendo um
dos maiores países do MERCOSUL que tem,
até mesmo, emprestado recursos financeiros
para outros países. No caso da escolarização
e da inclusão de pessoas com deficiência,
o modelo seguido é o norte-americano, sendo que os mesmos seguem os modelos dos
países escandinavos. Para Akashi e Dakuzaku
(2001, p. 46):
A história da pessoa portadora de deficiência, no Brasil e no mundo, é marcada por uma discriminação que
a separa da sociedade. A exclusão adotou diferentes
formas, de acordo com o lugar, o tempo e o momento
histórico: desde o infanticídio, o abandono, o exílio, o
esmolar, o assistencialismo, o paternalismo, a internação e o asilamento até a solicitação da participação
social, porém sem as reais condições que permitem a
integração (AKASHI; DAKUZAKU 2001, p. 46).

Ao realizar uma abordagem tão ampla, envolvendo povos e séculos tão diversos, tem-se consciência da sua fragilidade. O processo
educacional se caracteriza por excluir totalmente do convívio social a pessoa com algum
tipo de deficiência. De acordo com Manacorda
(2002), havia uma dicotomia na educação segundo as classes sociais. A escola do pensar/
falar e a escola do agir: a primeira encarregava-se de preparar para a política por meio da
oralidade, e a segunda para a guerra, usando
habilidades corporais e a força física. A educação “se organizava em torno dos valores da
força e da persuasão, da excelência física e
espiritual, das armas e das palavras”. Desta
forma excluíam-se totalmente as pessoas com
algum tipo de deficiência, fossem estas físicas,
motoras ou intelectuais, dos processos educacionais.
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Nestas condições, não havia atenção educacional voltada para os deficientes, pois em uma
época em que a força física era muito valorizada, deficientes eram abandonados para não
prejudicar o grupo, devendo ser evitado o convívio com tal pessoa, que servia para um único
propósito: diversão e execução nas arenas dos
gladiadores. O deficiente era “abandonado e
deixado à própria sorte, como faziam os povos
primitivos, ou era morto, como ocorria em Esparta e no antigo Império Romano” (AKASHI;
DAKUZAKU, 2001, p. 31).

A educação surge como instrumento para um
fim considerado o fundamento da ação e finalidade pedagógica. As pessoas diferentes não poderiam ser exterminadas, pois eram consideradas
criaturas de Deus, mas continuavam excluídas
do convívio social. Serviam como diversões para
as camadas abastadas da sociedade da época,
trabalhavam de bobo da corte, em circos, tabernas ou bordéis (AKASHI; DAKUZAKU, 2001).

Dessa forma, a religião inculcar a ideia de
que somente aqueles com o corpo físico perfeito e saúde mental preservada eram semelhantes a Deus. Para justificar tal conceito, de
que os homens são imagem e semelhança de
Deus, os que eram deficientes eram postos à
margem da sociedade humana; sendo ridicularizados e expostos ao trabalho escravo. A religião exercia um papel importante, nas tomadas
de decisão quanto a educação das pessoas,
determinando quem estudaria e quem não estudaria fazendo assim uma dicotomia principalmente entre os deficientes.

Percebemos, neste momento, que houve
uma separação na educação religiosa, uma
era para a formação clerical e a outra voltada
para mão de obra especializada para atender
às necessidades do povo (artesanato e guerra). Contudo, o processo educacional não incluía os deficientes e acabava por segregá-los.
Após esse período turbulento da história da
humanidade, chegamos ao período de Colonização do Brasil. Com a chegada da Corte Real
Portuguesa (1500 a 1808), seus integrantes
trouxeram consigo os jesuítas; que estabeleceram, em terras brasileiras, a sua pedagogia.
A pedagogia jesuítica consistia em catequizar os índios, impondo a sua cultura e língua. O
pressuposto da pedagogia jesuítica era a “prática de virtudes, o amor às virtudes sólidas”.
(PAIVA, 1982, p.50). De acordo com o autor,
os jesuítas tinham por objetivo impor a sua pedagogia, pois os métodos utilizados envolviam
a memorização e repetição, a intencionalidade.
O objetivo disso era justamente cristianizar os
“pagãos” índios e os ladrões que foram trazidos junto com a Corte Real.Neste momento da
história, foi estabelecida a primeira escola: A
Companhia de Jesus.
Após o estabelecimento da Companhia de
Jesus, perpassa pelo período pombalino, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil; todavia, houve o firmamento de outras instituições
de Ensino. D.João VI marca a educação superior no Brasil, por trazer professores do exterior
para lecionarem nas primeiras universidades
em território nacional. Nesta ocasião, foi possível observar que a educação primária e secundária que era direcionada à população em
geral, mas acabou caindo no abandono. Em
contraste a isso, a elite continuava a ascender
a uma educação melhor. No decorrer da história, a República Velha dá espaço à República
Nova. A Nova República tem como proposta
ideia liberal de laicização do ensino nas escolas públicas, ampliação dos direito ao voto, liberdade de ensino, e liberdade de crença.
Uma característica importante dos anos 20
e 30 é a formulação dos planos políticos vol1287
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tados para a educação. Para polemizar e fazer contraponto aos paradigmas da educação
tradicional surge o Manifesto dos Pioneiros da
Escola Nova; que propõe a reformulação da
política educacional nacional e renovação das
bases pedagógicas. Em 1946 e 1961, há a votação da Constituição Federal e da LDBEN Lei
4024/61. Fixa-se, portanto, a Lei de Diretrizes
e Base da Educação Nacional, que passa por
conflitos ideológicos e sofre oposição quanto à
escola pública e privada.

co. Este veio com a reforma da Escola Normal
de São Paulo, com a criação da Escola do Jardim de Infância. Com este novo modelo pedagógico, houve a necessidade de formação dos
professores para que os mesmos pudessem
disseminar tal metodologia por meio de cargos
públicos. O método analítico baseava-se nos
modelos norte-americano e seus princípios
norteadores eram derivados da seguinte concepção: que a criança aprendia conforme seu
desenvolvimento – biopsicofisiológico.

Vale ressaltar que, apesar do estabelecimento das Leis que dão embasamento à Educação
Formal e da Educação Especial, firmando-o
no cenário nacional, percebemos, então, que
a educação ganha um papel importante como
instrumento de progresso no Estado-Nação
que torna a Educação uma mola propulsora
de esclarecimento das massas iletradas. Neste
ínterim, o processo de alfabetização passa a
ser considerado como técnica a ser ensinada,
e as práticas de leitura e escrita são organizadas, sistematizadas e desenvolvidas de forma
intencional, demandando uma especialização
daqueles que a ensinavam.

De acordo com esse método, a aquisição da
leitura deveria ser iniciada pelo todo, ou seja
que a leitura partia de um texto, depois para as
palavras, das palavras para as sílabas e das
sílabas para a relação fonética. Surge neste
momento, uma Reforma Educacional bastante
significativa em São Paulo – Reforma Sampaio
Dória – metodização da leitura e escrita com
uma cartilha (processos de palavração e sentenciação).
Concomitante com a disputa dos métodos
analítico e sintético surge no cenário paulista
uma disputa mais acirrada apresentando questões polêmicas: já que a leitura ainda era uma
discussão, a escrita era entendida como processo de caligrafia, vertical ou horizontal, letra
imprensa, maiúscula ou minúscula? A partir
deste dilema, começa-se a se pensar no processo de alfabetização como metodologia ou
técnica? Como ensiná-la? E como aprender
a desenvolver e estimular as habilidades das
crianças?

Com a sistematização dos processos de leitura e escrita, não havia um material específico,
entretanto, era utilizada a Cartilha Maternal ou
Arte de Leitura de João de Deus, trazida de
Portugal em 1876. O método de João de Deus
passa a ser divulgado sistematicamente e programaticamente se espalhando por províncias
como São Paulo, Espírito Santo. A metodização que João de Deus utilizava, baseava-se
na palavração, ou seja, que o início da leitura
É interessante notar que, em decorrência à
começava pela palavra por análise a partir dos autonomia didática, uma proposta pela Reforvalores fonéticos.
ma Sampaio Dória, houve uma resistência dos
professores quanto aos métodos utilizados.
Todavia, com a metodização de João Deus Em contraste a isso, décadas depois houve
com o sistema de leitura e escrita começa a a concretização dos métodos mistos ou echaver uma disputa efervescente: alguns conti- léticos (analítico-sintético ou vice-versa), que
nuam a defender o método tradicional acima eram considerados mais rápidos e eficientes.
mencionado, outros passam a defender um ou- Entretanto, com esta nova concepção, tem-se
tro método ; o método sintético: da soletração, uma relativização dos métodos de alfabetizafônico e da silabação. Com tamanha disputa, ção. Surgem, então, os Testes ABC para verifihouve a institucionalização do método analíti- cação da maturidade necessária ao aprendiza1288
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do da leitura e escrita, um livro escrito por M.
B. Lourenço Filho. Neste livro, são abordadas
as questões que envolviam a alfabetização e
visava a elucidar os problemas de dificuldades
no processo de aquisição da leitura e escrita.
Neste contexto, aparecem as cartilhas que procuram dar o maior embasamento ao método
misto, vindo acompanhadas de manuais para
a orientação dos professores.
A partir disso, passa a se formar uma disputa
mais acirrada ainda: de um lado os métodos
já estabelecidos e de outro uma nova concepção para a alfabetização. Alguns achavam que
as utilizações dos métodos cartilhescos não
eram mais viáveis, entretanto, também achavam que a criança poderia aprender por si só.
Mas, diante deste dilema, surge um questionamento: Quais os métodos que realmente são
relevantes? E mesmo administrando-os, como
podemos, de fato, adequá-los às dificuldades
na aprendizagem? E quais são estas dificuldades? Vejamos a seguir.

DEFINIÇÕES DAS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
Para Sassaki (1997), as dificuldades de
aprendizagem no processo de alfabetização se
apresentam de diversas formas, vejamos algumas de suas definições:
Deficiência mental: funcionamento intelectual geral ou significativamente abaixo da média,
oriundo do período de desenvolvimento, concomitantes com limitações associadas a duas
ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade.
Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função
física, com exceção de deformidades estéticas
e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
Deficiência auditiva: perda parcial ou total
das possibilidades auditivas sonoras.
Deficiência múltipla: associação, no mesmo
indivíduo, de duas ou mais deficiências primá-

rias (mental/visual/auditiva/física), com comprometimentos que acarretam consequências
no seu desenvolvimento global e na sua capacidade adaptativa.
Deficiência visual: acuidade visual igual ou
menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 (tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de
ambas as situações.
Superdotação/Altas Habilidades: aquisição
precoce da linguagem e do vocabulário complexo, busca de informações em nível avançado quanto à elaboração de questionamentos;
maior tempo de manutenção da atenção concentrada; e aprendizagem rápida e instrução
mínima sem necessária repetição.Para Sassaki (1997), deficiência é qualquer restrição
ou falta da habilidade para desempenhar uma
atividade de uma maneira, ou com variância,
considerada normal para um ser humano.
Com a grande evolução das ciências, a pessoa com deficiência deixa de ser considerada “doente” e passa a ser considerada como
“condição”. Condição de receber um atendimento educacional, psicológico, social, como
parte do processo para um desenvolvimento
saudável e pleno oferecido pelo poder público e pela sociedade em geral. Contudo, dentro
dessa condição temos as deficiências intelectuais, ou déficits de atenção ou transtornos que
podem ser desenvolvidos por causa orgânica,
ou não.
Os questionamentos suscitados vêm nos
chamar atenção quanto às dificuldades de
aprendizagem dos alunos. Entretanto, cabe
ressaltar aqui, que no processo ensino-aprendizagem tais questões passam despercebidas
pelo professor, visto que ao estar em sala de
aula, encontra-se preocupado com mais de 30
alunos em processo de alfabetização não dando a devida atenção àqueles que porventura
apresentam dificuldades.
Os estudos desenvolvidos nos mostram de
que forma podemos como educadores ter um
olhar mais atento a esses alunos. Diante de tais
considerações quais as possíveis intervenções
poderiam ser aplicadas? Qual é o real papel
do professor neste processo de ensino-aprendizagem?
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O PAPEL DO PROFESSOR E SUAS
INTERVENÇÕES
O professor Zorzi (2003, p.10,11), destacou
que as crianças no processo de aprendizagem
e aquisição da leitura e escrita, por passarem
por dificuldades, são consideradas como portadoras de deficiências de aprendizagem ou
“carenciadas culturais”; ou seja, faltam-lhes estímulo cultural. Neste sentido, o professor Zorzi,
mostrou que algumas crianças de fato passam
por dificuldades de aprendizagem justamente
por não terem a oportunidade de serem estimuladas culturalmente, além de enfrentarem
dificuldades econômicas, entretanto, podemos
atentar que este não deve ser o fator determinante nas dificuldades de aprendizagem, mas
sim como foi destacado, devemos prestar atenção em diversos fatores que possam contribuir
para tal dificuldade: as consequências de políticas econômicas, sociais e educacionais., bem
como fatores filogenéticos e ontogenéticos.

ajudar na percepção das dificuldades apresentadas pelos alunos.
Por perpassam por tal formação, os professores poderão de forma efetiva pensar e elaborar métodos que possam ajudar os educandos. Refletindo sobre o assunto, o filme “Como
estrelas na Terra” destaca a história de Ishaan,
um garoto com aproximadamente 8 anos de
idade, em fase de alfabetização, mas que neste
processo apresentou uma dificuldade na sua
aprendizagem: dislexia.

O menino na história, por não conseguir
aprender, desenvolver atividades corriqueiras
de seu cotidiano era rotulado: burro, relaxado,
preguiçoso, briguento estímulo da coordenação motora fina por uso de massinha de modelar; uso de tintas para pinturas; músicas diversas para expressão verbal; uso de imagens
para leitura; por fim é que houve a efetivação
da leitura e da escrita. Com tais metodologias
houve um avanço positivo no aprendizado do
Tendo por base tal concepção, o educador educando.
atento perceberá no decorrer do processo enAo analisar as informações do filme, podesino-aprendizagem as dificuldades que o aluno
apresentará, e procurará levar em considera- mos constatar que é possível estimular múltição o processo de aquisição do conhecimento plas habilidades ou linguagens como estratédo aluno bem como a sua construção.Neste gias de ensino para os alunos com dificuldades
ínterim, o professor com uma sala heterogê- de aprendizagem ou com sejam portadores de
nea não pode esperar que todos os alunos deficiências. A sua família não conseguia comaprendam no mesmo ritmo, no mesmo tempo. preender o que estava acontecendo, até que
Contudo, é de suma importância considerar os por fim o pai acaba mandando-o para um coléalunos como indivíduo único com suas diferen- gio interno. Infelizmente as condições de Ishaças; neste sentido, o educador em sua prática an não melhoraram, ele piorou e entrou em deconsiderará isso e pensará numa metodologia pressão por conta disso. Mas com a chegada
de um professor substituto, o mesmo percebeu
que abarque a todos em seu aprendizado.
que havia algo errado com o menino. Ao veNeste momento, podemos considerar qual o rificar o que estava acontecendo, constata as
papel da escola no processo ensino-aprendi- dificuldades do aluno, percebendo nele a sua
zagem dos educandos. É relevante considerar própria história de vida. Este se compadece do
que o papel da escola é importante, pois neste educando, se disponibilizando em ajudá-lo no
processo todos fazem parte: desde a oportu- contraturno.
nização deste aluno adentrar no âmbito escolar, as orientações e informações direcionadas
aos professores por meio da Coordenação, e a
formação continuada dos educadores podem
realmente fazer a diferença neste processo e
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em face dessa constatação, a nossa pesquisa veio desvelar a historicidade da alfabetização
no Brasil, também veio elucidar os questionamentos relacionados quanto ao processo ensino-aprendizagem dos educandos. Percebemos que no decorrer dos processos houve questionamentos dos paradigmas estabelecidos, as metodologias utilizadas; contudo, percebeu-se que,
ao alfabetizar necessita de um equilíbrio em muitos dos métodos utilizados.
A presente pesquisa nos mostrou com embasamento bibliográfico que, no processo de alfabetização, nós educadores alfabetizadores não podemos ficar estagnados, mas que visando o
benefício de nossos alunos é de suma importância buscar formação continuada para a nossa
prática em sala de aula.
Neste sentido, o estudo vem nos abrir os olhos para o quanto é importante o professor ser
observador, demonstrando um olhar atento aos alunos afim de perceber as suas dificuldades,
e principalmente estar disposto a aprender e apreender para poder ajudar os educandos. Em
conclusão, a pesquisa fortaleceu e deu um direcionamento quanto a ação pedagógica em sala
de aula, ao nos depararmos com as dificuldades de aprendizagem e as deficiências.
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A PARCERIA ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA
DO DEFICIENTE VISUAL: CEGUEIRA NO
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO: o objetivo deste trabalho é descrever sobre o papel da família na inclusão de deficientes visuais, das dificuldades, dos desafios a serem superados e que medidas devem ser
tomadas frente à deficiência visual - cegueira. demonstrando ser na família a base de aprendizagem, oferecendo informações e estratégias que podem nortear a prática docente no intuito
de favorecer a aprendizagem do aluno. o artigo baseia-se na educação infantil, por muitas vezes a primeira instituição escolar que considera o conhecimento sistematizado e as relações
sociais fora do ambiente escolar. nesse caso, é importante desenvolver uma parceria entre as
instituições e assim contribuir no processo de educação inclusiva.

Palavras-chave: Inclusão; Deficiência Visual; Cegueira; Família; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

educação inclusiva é um dos temas mais abordados na atualidade, principalmente em
relação a preocupação de preparar a escola para receber a criança com deficiência
visual, em contrapartida pouco é enfatizado sobre a participação da família no processo
de inclusão.
A família, sendo o grupo social primário do ser humano, desempenha uma função formativa e
determinante no desenvolvimento cognitivo-afetivo do indivíduo e no modo como este se situa e
interage na sociedade. Além disso, possui algumas obrigações convencionalmente estabelecidas pelas sociedades às quais pertencem.
Na sociedade, alguns papéis que lhe cabem são claramente determinados inclusive em documentos legais, como por exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição de
1988. Este é um assunto muito delicado a ser tratado, pois os pais desde a concepção esperam
e idealizam uma criança perfeita sem qualquer problema que foge dos padrões estabelecidos
como “normais”, mas quando isso não acontece o choque é inevitável. A idealização se desfaz
e surgem o inconformismo e a negação com aquele ser que acaba de nascer que já tão frágil
e pequeno carecendo de carinho e amor começa a sentir todas as dificuldades impostas pela
família.
Cabe a família oferecer uma formação de qualidade para essa criança que necessita de total
ajuda e apoio tanto da família como de outros indivíduos que com ela convivem, o processo de
inclusão começa dentro do lar, e deste meio que ela absorverá as primeiras e principais informações para que comece a se comunicar com outras pessoas, pois chegará o momento que
ela irá para escola.
É importante considerar que a criança cega tem a mesma capacidade intelectual que outras
as crianças que não possuem deficiência, portanto não há impedimentos de freqüentar a escola
regular, que possibilite que ela interaja com outras crianças aprendendo, trocando conhecimentos e experiências contribuindo para seu desenvolvimento, comunicação na sociedade e na sua
aprendizagem.
Nesse sentido, podemos compreender que a escola é um espaço que pode contribuir muito
para aprendizagem da criança com deficiência visual, mas a participação ativa da família é fundamental, pois, pode colaborar com informações sobre as necessidades da criança, ou seja,
seus interesses, as dificuldades, como interage, comunica-se e brinca com outras crianças.
Nesse processo, a família também tem a oportunidade de explicitar suas dúvidas, ansiedades
e frustrações, como também de participar como mediador no processo educacional do aluno.
Portanto, tanto a família, como as escolas podem buscar estratégias que possibilitem formar
uma parceria entre ambas, para que desse modo, possam compreender as possibilidades, o
desenvolvimento global da criança, seus interesses, as relações interpessoais, as dificuldades,
as necessidades, e principalmente seja um processo inclusivo e educação.
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A INCLUSÃO DO DEFICIENTE VISUAL
NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE
REGULAR DE ENSINO
A educação inclusiva, está sendo proposta,
como um dos caminhos mais indicados na formação e educação de todas as crianças. Aranha (2004) afirma que:
Numa escola inclusiva, o aluno é sujeito de
direito e foco central de toda ação educacional; garantir a sua caminhada no processo de
aprendizagem e de construção das competências necessárias para o exercício pleno da cidadania é, por outro lado, objetivo primeiro de
toda ação educativa (ARANHA, p.8, 2009).

dos que devem ser adaptados, as adaptações
dos espaços da escola e materiais.
Analisando esses fatores podemos compreender que a inclusão do aluno deficiente visual
não está apenas na ação de colocá-la junto
com outras crianças, é preciso integrá-la, garantindo seus direitos e deveres, tendo sua individualidade respeitada, compreendendo suas
necessidades e capacidades e contribuindo
para desenvolvimento de suas potencialidades.
O ingresso na escola regular na educação infantil é o momento da criança ampliar sua vida
social, conhecer novas regras e exigências e
tornar-se mais atuante, um importante período
para prepará-la para o ensino fundamental. De
acordo com Bruno (2006):

A constituição federal de 1988, no capítulo
III, artigo 205, assegura que: “A educação, direito de todos e dever do estado e da família,
será promovida e incentivada, com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”.

Quando uma criança deficiente visual chega
pela primeira vez a um centro de educação infantil, a comunidade escolar sente-se insegura quanto às atitudes adequadas e positivas
frente à deficiência visual. É importante que os
profissionais que trabalham na escola e os professores levem em conta que inclusão significa
também postura e atitude positiva na interação
O artigo 208 da Constituição Federal, inciso com essas crianças (BRUNO, 2006, p.17).
III, enfatiza que “[...] O atendimento educacioPara Amorin (2008) as aprendizagem surgem
nal especializado aos portadores de deficiência, deve ser oferecido, preferencialmente, na como conseqüência da interação da criança
rede regular de ensino”. Partindo desse pres- com pessoas e objetos que a rodeiam. Isso
suposto, podemos entender que a criança com acontece através dos sentidos, da movimentadeficiência visual tem o seu direito na rede re- ção corpórea, dos sentimentos da criança e da
motivação frente a novas experiências.
gular de ensino garantido pela constituição.
No entanto, analisando o contexto inclusivo
do deficiente visual nos deparamos com vários
fatores que podem interferir nesse processo.
Apesar de ser assegurada nos documentos legais. Nos dias de hoje muitos professores e
a própria gestão escolar consideram a inclusão da criança com deficiência um grande desafio, que geram muitas dúvidas, a começar
pelo professor que não se sente preparado
para receber a criança cega, gerando muitas
dúvidas entre elas: a insegurança se vai conseguir, como fazer para promover a integração da
criança ao grupo, como desenvolver os conteú-

Ainda segundo autora, a ausência da visão,
não impõe limitações na possibilidade de estabelecer essas relações, como também não
provoca impossibilidade de responder aos estímulos. A criança cega utiliza principalmente a
audição e o tato para suprir a falta de informação visual.
No entanto, a falta de estímulos visuais para
a criança cega, instrumento que serve de recursos para motivá-la a movimentar-se, a deslocar-se e a descobrir o mundo, poderá causar
um retardo nas aptidões necessárias para a
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alfabetização. De acordo com Bruno (2006) a
criança cega precisa de materiais táteis para
facilitar a aprendizagem da leitura, materiais
que possa manusear para desenvolver a percepção tátil e coordenar os movimentos das
mãos.
Considerando que seu conhecimento se
dá por meio da sua capacidade de perceber sensorialmente um objeto, que pode ser
pela audição, olfato, tato, paladar, movimento
cinestésico, como também a capacidade de
refletir, manipular e explorar esse objeto.Nesse sentido, é importar considerar que o aluno
com deficiência visual possui uma percepção
diferenciada, ou seja, a percepção física das
características de objetos, pessoas e tudo ao
seu redor, seja mais lenta, necessitando de
mais tempo para realização de suas atividades
(BRUNO, 2006).
Diante desse contexto, Coimbra apud Gil
(2003, p.77) considera que o processo de conhecer para o portador de deficiência visual,
sobretudo, ocorre em sua participação em situações dinâmicas e de experiências de aprendizagem, nas quais ele possa esforçar-se para
agir, interagir e posicionar-se reflexiva e criticamente, fortalecendo sua autonomia e independência para superação dos limites sociais,
culturais e psicológicos que lhe são impostos
pela sociedade.
Portanto, as atitudes de caráter assistencialista e de protecionista são desta forma, extremamente nocivas ao seu desenvolvimento,
porém, são necessários auxílios para organizar
seus sentidos e compreender as informações
que recebe por eles. Segundo Amorim (2008),
mesmo sendo um processo lento e gradual,
não existe dificuldades que não possam ser superadas de modo a atender as necessidades
da criança com deficiência visual e auxiliá-la
para que alcance os objetivos globais que a
educação infantil propõe e que o diferencial
está no procedimento metodológico utilizado
no processo de aprendizagem para atingir os
objetivos e conteúdos que favoreçam a forma-

ção pessoal, social e conhecimento de mundo.
A autora ainda ressalta que as ações educativas devem ter caráter interativo e cooperativo, como: jogos compartilhados e a utilização
de brinquedos como funcionalidade ou movimento. E que essas ações devem proporcionar subsídios para aprendizagem, a partir de
instruções e explicações verbais oferecidas por
pais, professor e especialistas, que atrelada a
experiência e manipulação dos objetos, promoverá o conhecimento e aprendizagem do mundo externo.
No entanto, essas ações são muitas vezes
desconhecidas pelos adultos das necessidades da criança, que pode causar um isolamento da sua integração em um mundo em que todos têm direitos e as mesmas oportunidades.
Sabemos que o momento de ir à escola é de
extrema importância para família da criança em
contrapartida, é comum os pais se sentirem
ansiosos e preocupados, uma vez que a entrada no espaço escolar sensibiliza e aumenta a
ansiedade da família, já que todos passam a
vivenciar novas situações.
É fundamental entender que o diálogo contínuo e a participação da família no projeto
educacional são fatores importantes para o
atendimento às necessidades específicas e o
sucesso na inclusão das crianças com deficiência visual em creches e pré-escolas. Dessa
forma, é importante considerar que todas essas possibilidades para favorecer a inclusão
dos alunos com deficiência visual, devem ser
iniciadas na família, espaço onde a inclusão
deve começar: “Se incluir significa incluir também a família, no nosso ponto de vista, será
na família, base de muitos aprendizados e vivências, que a inclusão se mostrará na prática
com toda sua força (NOWILL apud DEFENDI,
2008).

O PAPEL DA FAMÍLIA NA INCLUSÃO
DO DEFICIENTE VISUAL
Acordo com Panigua apud Coll (2004), a fa1297
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mília é um dos grupos sociais que mais está
se modificando ao longo dos anos, no que diz
respeito a sua formação, dinâmica e estrutura.
Considerando que é o primeiro grupo social,
desempenha importante papel no seu desenvolvimento global do indivíduo.

inesperada e percebida como negativa.

Segundo Glat (2009) quando nasce um filho
com deficiência que apresenta características
distintas do padrão culturalmente reconhecido como “normal”, ocorre um rompimento da
estrutura de funcionamento familiar básico, os
Esses papéis são estabelecidos pela socie- sentimentos e as representações anteriores se
dade que fazem parte e enfatizados em docu- desgastam, e conseqüentemente acaba geranmentos legais, como: a constituição federal de do uma crise de identidade grupal.
1988 e o Estatuto da criança e do adolescente.
Em ambos os documentos é possível verificar
Ressalta ainda, que por mais harmônica que
aspectos comuns quanto ao papel da família no seja uma família essa crise é inevitável, uma
crescimento e desenvolvimento de seus filhos, vez que as expectativas, planos e sonhos idecomo por exemplo, garantir a escolarização, alizados durante a gestação desse filho são
garantir uma criação voltada para a cidadania destruídos face essa inesperada realidade. Dee uma vida digna e garantir carinho, proteção fendi (2008) afirma que:
e afeto. No entanto esses papéis muitas veUma família que descobre uma deficiência
zes não são cumpridos, situação que pode ser em um dos seus membros sofre um momento
compreendida levando-se em conta o proces- ímpar de crise e conflito. Muitos sentimentos
so que a família vivencia desde que descobre podem surgir diante dessa situação: choque,
a deficiência de seu filho.
revolta, raiva, desconforto, angústia, medo, culpa, vergonha... Esses sentimentos são muito
Segundo Panigua apud Coll (2004), o am- comuns e não devem ser entendidos como
biente familiar é essencial para o desenvol- “errados” nesse primeiro momento (DEFENDI,
vimento de qualquer criança. No entanto, a p.11, 2008).
educação das crianças com deficiências, ficou sob a responsabilidade de especialistas,
Ainda, segundo Defendi (2008), apesar da
professores, psicólogos, cabendo a família o família ser incluída no contexto atual, muitos
papel secundário. Ainda, ressalta que no pas- fatores sociais levam os indivíduos a se consisado e ainda nos dias atuais, as intervenções derarem como ‘inferiores” pessoas com caraceducativas estavam centradas exclusivamente terísticas diferentes do padrão. Desse modo,
nos problemas da criança, sem considerar o a família, tendo um dos seus membros com
ambiente que mais a afeta.
deficiência pode fazê-la sentir-se inferior diante
da sociedade.
De acordo com Aranha (2004)a família tem
se encontrado, historicamente numa posição
E a maneira como cada família vai lidar com
de dependência dos profissionais em diferen- esse contexto depende das características indites áreas do conhecimento, no sentido de re- viduais e de como cada grupo familiar se relaceberem orientações de como proceder em ciona entre si e com o mundo. Alguns pesquirelação à deficiência de seus filhos.
sadores consideram que as famílias, embora
apresentem características internas próprias,
Partindo desse pressuposto, quando se de- podem passar por “fases de adaptação”, onde
para com um diagnóstico de deficiência, a re- suas reações emocionais são previsíveis. Neslação de apoio afetivo e bem estar natural nas se processo Defendi (2008) afirma que ocorre
famílias, é rompida, causando transtornos para uma variação destas fases, mas que geralmenambas às partes, já que os dois lados sofrem te contêm os seguintes itens:
com a situação que na maioria das vezes é
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Considerando que é fundamental que essas
fases sejam compreendidas como sendo um
processo de “desconstrução” e “reconstrução”
da realidade, cujos familiares gradualmente
e continuamente devem buscar formas de se
adaptarem, transformando a dificuldade da deficiência um desafio a ser superado.

A busca por recursos especializados, o incentivo diante da necessidade de se preparar para
um mundo (novo), a crença nos potenciais e
competências das pessoas com deficiência, o
reconhecimento de sua individualidade, desejos e planos são atitudes fundamentais que a
família pode ter para ajudar a enfrentar o munAtrelado ao processo de superação da fa- do e fazer parte dele como todos, tendo a libermília, está o processo de desenvolvimento da dade de escolher o lugar que deseja ocupar
pessoa com deficiência visual. Desse modo, a em nossa sociedade (DEFENDI, 2008, p.15).
elaboração e aceitação da deficiência está associada ao mesmo processo de aceitação por
Podemos ter clareza disso, nas colocações
parte da pessoa com deficiência.
de Aranha (2004) que considera que quando
a família dispõe de meios efetivos de particiTodo esse processo descrito é vivenciado pação ativa e regular na vida da escola, gracom grande impacto por familiares da crian- dativamente constrói a consciência de que a
ça com deficiência visual. Devendo lidar com o escola é um bem público que também é seu.
fato de que o bebê perfeito não veio, tendo que
acolher e auxiliar no desenvolvimento de uma
PROMOVER A PARCERIA ENTRE
criança, muitas vezes podendo ser consideraFAMÍLIA DO DEFICIENTE VISUAL E
da como “estranha”. Muitos pesquisadores caESCOLA
racterizam essa perda do filho idealizado como
um ‘estado de luto familiar”. E a compreensão
A experiência da inclusão é enriquecedora
desse processo depende da dinâmica fami- para família, para as crianças e para escola,
liar anterior ao nascimento ou diagnóstico da quando encarada como uma chance de tornar
criança, como também a maneira de superar o mundo melhor através do conhecimento de
as fases de adaptação.
tantas possibilidades e diversidades que a vida
nos apresenta (AMORIM, 2008, p. 56).
Além disso, na maioria das vezes os pais não
sabem lidar como agir para suprir de maneira
A família e a escola são instituições onde
eficaz as necessidades da criança com defici- são constituídos elementos primários, fundaência visual sendo um dos maiores desafios, mentais para o desenvolvimento, socialização,
entender suas possibilidades e limitações. Se- aprendizagem e integração dos alunos com
gundo Defendi (2008) além de todas essas si- deficiência visual. Para Gil (1999) ambas as
tuações a família do deficiente visual pode so- instituições não podem ser dissociadas nem
frer algumas situações ao matricular seu filho abordá-las como entidades separadas. No enem uma escola se desgastando na procura por tanto, a definição de trabalho educativo e peuma escola, pois, ainda existem resistências dagógico, tem excluído a participação da fasociais e a recusa na recepção de seu filho, ao mília no processo de ensino-aprendizagem e
saberem que ela possui uma deficiência visual. nas tomadas de decisões diante do processo
educacional.
No entanto, apesar de todo esse processo
que a família pode sofrer é importante compreNos dias atuais, muito se tem discutido a
ender que no processo de desenvolvimento ela questão da preparação da escola para incluir
que apresenta o mundo à criança, chamando o aluno com deficiência, e pouco se aborda
sua atenção para seus elementos, incentivan- sobre a participação da família no processo indo e orientando o uso dos sentidos:
clusivo. Desde a descoberta da deficiência a
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família passa por um processo de aceitação e são e no apoio da aprendizagem de seus filhos
busca de superação de desafios que se esten- (AMORIM, 2008).
dem até o período de matricular o filho na rede
regular de ensino.
Quando uma criança deficiente visual chega
pela primeira vez a uma escola de educação
Segundo Defendi (2008) para família de infantil, as pessoas sentem-se inseguras quanuma criança com deficiência visual o momento to às atitudes adequadas e positivas diante da
quando ela começa a freqüentar a pré-escola é deficiência visual. Na escola os professores
extremamente importante. Acredita que é muito podem aprender com os pais os meios que
comum os pais se sentirem ansiosos, insegu- encontraram e quais os códigos que estabeleros e preocupados neste momento. “A entrada ceram para se comunicar com suas crianças.
no espaço escolar sensibiliza e aumenta a an- Bruno (2006) enfatiza que os pais, geralmente,
siedade da família, pois, todos passam a viven- são bons conhecedores de seus filhos, comciar novas situações” (DEFENDI, 2008, p.20). preendem suas necessidades, seus desejos e
interesses. Sabem sobre as brincadeiras, objeO autor ainda ressalta que, uma das alterna- tos e situações que lhes proporcionam alegria,
tivas é a participação da criança e da família satisfação e desprazer.
em atendimentos especializados em deficiência visual que podem contribuir para tranqüiliDesse modo, o autor que, é possível perzar os familiares e os profissionais envolvidos, ceber que com tantas informações, o diálogo
podendo contar com orientações sobre como contínuo e a participação da família no projeto
lidar e auxiliar a criança.Os pais precisam se educacional são fatores preponderantes para o
preparar para esse momento, pois a criança atendimento às necessidades específicas e o
necessitará de apoio emocional para sentir-se sucesso na inclusão das crianças com deficifortalecida, acolhida e com boa auto-estima, o ência visual na educação infantil. É importante
que auxiliará seu processo de amadurecimento que os profissionais que trabalham na escola
e principalmente levar em conta que a crian- e os professores considerem que inclusão sigça com deficiência visual aprende de acordo nifica também apresentar uma postura e atitucom sua capacidade e o seu tempo (DEFENDI, de positiva na interação com essas crianças
2008, p.20).
(BRUNO, 2006).
Segundo Amorim (2008) a iniciação das atividades da vida prática devem ocorrer no lar,
mas é na escola que terá oportunidade de vivenciar na rotina escolar oportunidades para
complementar o ensino e prática dessas habilidades. A Declaração de Salamanca faz referência do papel da família, em suas diretrizes
de ação nos níveis nacionais, no artigo 58 faz
menção a cooperação das famílias e a mobilização da comunidade.

Com a presença física da criança na escola,
caberá à esta desenvolver estratégias de aproximação com a família no sentido de estabelecer parceria com a família. Trata-se de tentar
fazer com que a família se perceba como participante do processo educacional, porque pode
contribuir com aspectos fundamentais quando
a criança se encontra em casa, sem, no entanto, substituir a escola e assumir o papel de
professor de seu próprio filho, ou de provedor
único das alternativas educacionais, psicológiE continua, no artigo 61 reforçando a neces- cas e sociais para seus filhos (BRUNO, 2006).
sidade de estreitar as relações de cooperação
e de apoio entre administradores das escolas,
A escola assume assim um papel, não apeprofessores e pais, fazendo que estes últimos nas pedagógico, mas também social junto a
participem na tomada de decisões, em ativida- comunidade para atingir seus objetivos educades educativas no lar, na escola e na supervi- cionais e contribuir para inclusão dessas crian1300
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ças. A Educação Inclusiva envolve a participação da família e da comunidade, que podem
contribuir para fortalecer e multiplicar as ações
inclusivas. Uma atitude positiva dos pais em
relação à participação e as potencialidades do
filho com deficiência é fundamental para a sua
inclusão escolar e social (BRUNO, 2006).
Os pais têm participação fundamental em todos esses períodos da fase escolar. É preciso
participar de reuniões, conversar com os professores, auxiliá-los nas trocas de informações
e de materiais com os profissionais especializados, acompanhar as tarefas de casa, observar como o filho se comporta e como se comportam com ele, etc. (DEFENDI, 2008, p. 23).
Sabemos que não há receitas prontas, deve-se usar da experiência, criatividade e observação, assim adquirindo mais confiança para
promover a inclusão. Contudo, Defendi (2008)
algumas ações que podem ser feitas ao receber um aluno com deficiência. Entre elas sugere entrevistas para conhecer a história do aluno
(nascimento, composição familiar, desenvolvimento físico e mental, processo de escolarização anterior) e suas necessidades especiais
(natureza e história da dificuldade, quais os estímulos que recebe de seu próprio meio social,
esforços que foram feitos na direção de incluir
esta criança em seu meio social), (DEFENDI,
2008).
Procurar identificar quais são as expectativas
dos pais com relação ao aproveitamento e desempenho escolar do filho; Apresentar o que
essa escola específica pode oferecer à criança.
Envolver os pais no processo de inclusão para
que seja efetivo considerando que a escola depende da família para haver trocas rápidas de
informações sobre o que está sendo oferecido à criança e qual o seu aproveitamento, pois
as soluções para as dificuldades encontradas
também dependem do envolvimento e da responsabilidade dos pais (DEFENDI, 2008).

Procurar manter um canal de diálogo com a
família, estimulando sua participação nas reuniões da escola e construindo um clima de
confiança para que os pais possam manifestar
as suas dúvidas e angústias sobre a escolarização dos filhos. É fundamental compreender
que o objetivo da inclusão escolar do aluno deficiente visual sendo mais abrangente que proporcionar a oportunidade de socialização. Devendo oportunizar o desenvolvimento máximo
de suas possibilidades e de adquirir experiências sensório-motoras integradas, noções espaço temporais pela vivência corporal, favorecer a construção do sistema de significação e
representação simbólica por intermédio de atividades funcionais e lúdicas e, principalmente,
poder desenvolver autonomia e independência
(DEFENDI, 2008).
Para que isto ocorra, é importante que a família e a escola sejam bem orientadas e trabalhem
juntas no processo de integração, evitando-se
assim ansiedades, frustrações, discriminações,
superproteção ou rejeições. As atitudes inadequadas e as dificuldades encontradas para a
integração estão mais relacionadas à falta de
informação, conscientização e orientação do
que ao processo em si (DEFENDI, 2008).
Para o processo de inclusão escolar uma
condição básica é o apoio pedagógico especializado, equipamentos e materiais específicos para a educação destas crianças. Deve-se garantir o acompanhamento do processo
de desenvolvimento e aprendizagem, o atendimento às necessidades específicas do aluno,
a adaptação e a complementação curricular.
Com o objetivo de garantir a segurança e a
utilização de pontos de referência importantes
para sua orientação, organização, autonomia e
independência (CASARIN, 2009).
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É muito importante a ajuda do professor de
Orientação e Mobilidade para que a integração
pré-escolar seja uma experiência positiva, e
para que a criança tenha a oportunidade de
participar com segurança de todas as atividades. Todos necessitam compreender que a
criança com ausência de visão não precisa ser
superprotegida. Ela necessita vivenciar todas
as situações, necessita ter as mesmas regras
e obedecer aos mesmos limites estabelecidos
para seus colegas, deve ser respeitada como
criança “não vidente”, que tem seu modo particular de perceber, agir e elaborar a realidade
(CASARIN, 2009).
A meta da educação do pré-escolar com deficiência visual deve ser o desenvolvimento de
sua autonomia. Autonomia significa pensar e
governar-se a si próprio. Isso depende primeiramente de sua autonomia física, possibilidade
de guiar-se e não de ser guiado, possibilidade de locomover-se, de ir e vir, deslocar-se no
tempo-espaço para exercitar sua intencionalidade (CASARIN , 2009).
Por fim, o sucesso da inclusão escolar não
depende apenas da existência do professor
especializado ou de recursos e equipamentos
disponíveis, mas, principalmente, da compreensão das possibilidades, das limitações, das
necessidades da criança e da disponibilidade
da escola para com o aluno. Para isso é importante que a equipe escolar seja preparada
na chegada do aluno com deficiência visual,
desde a direção, a coordenação pedagógica,
o professor que vai atuar com o aluno, os demais professores, as crianças da escola e
todos os envolvidos no processo e principalmente promova a parceria com a
família do aluno do deficiente visual
que tem um papel fundamental na
inclusão (CASARIN , 2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na atualidade a educação inclusiva é um dos temas mais abordados, principalmente em relação à preocupação de preparar a escola para receber a criança com deficiência visual.
A interação entre família e a escola são evidenciadas pelos teóricos como algo importante e
fundamental para o desenvolvimento das crianças, por serem as primeiras instituições sociais
que elas têm contato nos primeiros anos de vida.
A família, sendo o grupo social primário do ser humano, desempenha uma função formativa e
determinante no desenvolvimento cognitivo-afetivo do indivíduo e no modo como este se situa e
interage na sociedade.
Além de possuir algumas obrigações convencionalmente estabelecidas pelas sociedades às
quais pertencem. Com o advento da inclusão social e educacional importantes documentos também enfatizam sobre a importância da participação e integração da família na educação.
Entre eles: o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição federal de 1988 e a declaração de Salamanca (1994), que foi um importante marco de discussão internacional sobre
educação inclusiva, na qual é apontado que o sucesso educacional e social das crianças com
deficiência visual, somente ocorre por meio da parceria entre família e escola.
Para se ter noção das contribuições que a família do aluno com deficiência visual que pode
oferecer ao processo inclusivo é fundamental compreender que esta é protagonista das várias
mudanças ocorridas pela presença da deficiência desde a sua descoberta até a aceitação.
Nesse momento entram em jogo emoções e sentimentos jamais experimentados pelos familiares. Situações de crises alternadas por buscas de estratégias de enfrentamento mudam definitivamente e de forma irreversível a vida da criança com deficiência e seus familiares.
Todo esse processo tem continuidade até quando a criança começa a freqüentar a escola um
período extremamente importante onde a família, é sensibilizada aumentando sua ansiedade,
pois, passam a vivenciar novas situações. Diante desse contexto, Defendi (2008) afirma que “Se
incluir significa também incluir a família, será nela a base de muitos aprendizados e vivências,
que a inclusão se mostrará na prática com toda a sua força”.
A escola, segundo Casarin (2009) surge na vida da criança como um dos principais ambientes
extrafamiliares. Um espaço onde se inicia a socialização, compartilha conhecimentos e amplia
seu universo. Ainda ressalta que essa ampliação deve funcionar como continuidade do processo
iniciado em casa, onde há muito tempo ela constrói sua história.
Nesse caso, a escola é um espaço que pode contribuir muito para aprendizagem da criança
com deficiência visual, mas a participação ativa da família é fundamental, podendo contribuir
com informações tem sobre a criança: suas necessidades, seus interesses, como se percebem,
as dificuldades, interação, comunicação que estabelece e se brinca com outras crianças, desse
modo possibilitando um direcionamento para o trabalho pedagógico.
Nesse processo, a família também tem a oportunidade de explicitar suas dúvidas, ansiedades
e frustrações, como também de participar como mediador no processo educacional do aluno.
Para que essas ações sejam colocadas em prática é importante a família sentir-se parte integrante do processo de inclusão da criança com deficiência visual.
Defendi (2008) afirma que os pais têm participação fundamental em todos os períodos da fase
escolar. Nesse caso aponta ações que são necessárias a serem desempenhadas pela família como: participar das reuniões, conversar com os
professores, auxiliá-los nas trocas de informações e os materiais com
os profissionais especializados, observar comportamento do filho e
sua postura diante dele.
Portanto, quando a escola e a família mantêm boas relações propiciam melhores condições para o desenvolvimento da criança. Tanto a família, como as escolas podem buscar estratégias que possibilitem formar uma parceria entre ambas, para que desse modo,
possam compreender as possibilidades, o desenvolvimento global da
criança, seus interesses, as relações interpessoais, as dificuldades, as
necessidades, e principalmente seja um processo inclusivo e educação,
para que o aluno se beneficie e nela permaneça.
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A INFLUÊNCIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Esse artigo tem como foco explorar o trabalho de Arte na Educação Infantil, porque a
mesma promove o desenvolvimento intelectual, emocional, social, perceptivo, físico, estético
e criador das crianças, trabalhando a integralidade delas. Pode-se ver a Arte de diversas formas, por meio do desenho, da dança, da invenção de histórias entre outras. Por meio da Arte,
a criança comunica sua interpretação da realidade que a cerca, mostrando também como está
seu lado emocional e como o mundo a afeta, tanto de forma positiva como de forma negativa.
Essa pesquisa está pautada em autores como: OSTETTO (2010); GANDINI (2012); BARBOSA (1991) e ALBANO (2006), entre outros. O trabalho artístico possibilita ampliar as formas
de expressão e o universo criativo e imaginário das crianças. Ao ser estimulada a pensar em
como utilizar todos os materiais que envolvem as artes plásticas, as crianças começam a fazer
novas descobertas. Com isso ela inicia seu aprendizado com alegria, gostando de ir para a
escola porque terá atividades prazerosas a realizar, passando a ver a escola com outros olhos,
não só como o lugar que vai para aprender, mas sim aprender com prazer. A educação artística
nos mostra a importância que tem para a educação, porque envolve ainda várias dimensões
como: a dimensão biológica, afetiva, cognitiva, social e motora da personalidade de maneira
harmoniosa.

Palavras-chave: Alfabetização; Arte; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho vai mostrar as possibilidades de como explorar as competências e habilidades da criança trabalhando com Arte na Educação Infantil. E também como os educadores devem se preocupar na introdução dessa disciplina, visto que nessa fase a criança
consegue aprender tudo que lhe for ensinado, principalmente de forma lúdica, trabalhando com
o real.
Ao fazer uma revisão da Legislação Educacional Brasileira, é possível verificar que a Arte sempre esteve presente na escola, sendo possível observar que o ensino de arte teve várias fases,
entre elas: a pré-modernista, e modernista e a pós-modernista.
O objetivo da primeira (pré-modernista), que iniciou por meio dos Jesuítas, foi catequizar os
povos pelas técnicas artísticas, predominando a produção de figuras, do desenho, do modelo
vivo, do retrato, etc. Já a segunda (modernista), deu-se a partir do momento em que o desenho
infantil foi visto como livre expressão da criança. As crianças podiam desenhar o que quisessem
e como quisessem.
E com a terceira (pós-modernista), definiu-se um princípio que relacionava a aprendizagem aos
conhecimentos artísticos. A arte deve ser vista como uma representação das visões de mundo,
da interpretação da realidade por meio de desenhos, esculturas, representações, entre outros.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte em seu pressuposto deixa claro a seleção e a
ordenação de conteúdos, que auxiliarão na formação de conteúdos em artes visuais, danças,
teatro e música, que auxiliem na produção artística e estética do aluno.Assim as crianças serão
capazes de se expressar através da arte, inclusive as crianças com necessidades especiais. E,
para que isso possa acontecer o educador deve interferir o mínimo possível para conservar a
originalidade do fazer artístico.
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sar naturalmente, destacando que essas etapas não tem uma linha de separação muito
Sabemos que a arte está muito presente na delimitada, porque as mudanças dessas fases
Educação Infantil, porém a maioria das vezes acontecem lentamente.
é vista apenas como uma disciplina de lazer,
Para ele a criança inicia na fase do esquema
a qual o professor usa para construir enfeites
para as datas comemorativas. No entanto, ela que é uma fase muito distante da representaé muito mais do que isso, porque contribui mui- ção real do desenho, passando para a fase de
to para o desenvolvimento na educação infan- representação esquemático formalista, na qual
til. A criança entende a arte como um processo começam a surgir os detalhes nos desenhos,
vivido pela experiência, nesse sentido Holm aproximando-se da realidade e a fase do desenho realista, na qual o esquema desaparece e
afirma que:
o objeto é apresentado de forma real.
Quando se trabalha com a primeira infância,
Com todo esse processo a criança aprende a
arte não é algo que ocorra isoladamente. Ela
engloba: controle corporal, coordenação, equi- criar, a desenvolver suas habilidades e torna-se
líbrio, motricidade, sentir, ver, ouvir, pensar, fa- mais segura, vendo a escola com outros olhos,
lar, ter segurança. E ter confiança, para que a porque está aprendendo com alegria, com o
criança possa se movimentar e experimentar. E construir da realidade. Com as alterações da
que ela retorne ao adulto, tenha contato e crie L.D.B. em 2016, no artigo 26 da Lei 9394/96,
junto. O importante é ter um adulto por per- as artes visuais, a dança, a música e o teato, co-participando e não controlando (HOLM, tro como linguagens, passaram a fazer parte
do currículo da Educação Básica de formação
2007, p.12).
não exclusiva, deu-se um grande passo.
Holm acredita que trabalhar com oficinas de
Para o PCN a arte tem tanta importância quanarte nos ajuda a pensar sobre os significados
da presença da arte na Educação Infantil, pois to às demais disciplinas, pois está relacionada
entende que é um processo contínuo de apren- com as demais áreas e suas especificidades.
dizagem por meio da pesquisa, dos experimen- Por meio da arte a criança desenvolve sua sentos, da exploração dos materiais, fazendo com sibilidade, percepção e imaginação, porque ao
que a criança crie e explore suas ideias. Para apreciar suas obras e a dos colegas torna-se
crítica e se relaciona melhor.No PCN temos:
ela:

A ARTE NA EDUCAÇÃO

Tanto a ciência quanto a arte, respondem a
essa necessidade mediante a construção de
objetos de conhecimento que, juntamente com
as relações sociais, políticas e econômicas, sistemas filosóficos e éticos, formam o conjunto
de manifestações simbólicas de uma determinada cultura. Ciência e arte são, assim, produtos que expressam as representações imaginárias das distintas culturas, que se renovam
Pensando em Vygotsky, em seu livro Imagi- através dos tempos, construindo o percurso da
nação e Criação (2009), ele não explora a for- história humana (PCN – ARTE, 1997, p. 26).
ma do desenho no meio social, mas inicia sua
análise do desenho figurativo, considerando-o
no sentido próprio da palavra. Sua abordagem
está baseada em etapas que a criança vai pasAs crianças deveriam aprender a pesquisar,
a ter confiança em si mesmas e ater coragem
de se pôr a trabalhar em coisas novas. (...)
Aprendendo que uma tarefa pode ter várias soluções, adquirimos força e coragem. As crianças adquirem isso na oficina de arte> Eu lhes
apresento um desafio, que nunca tem uma resposta definida (HOLM, 2004, p.84).
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O ensino da arte se dá de forma imaginatiO ensino de Arte deve basear-se num prova, envolvente e estimuladora, busca instigar a cesso de reflexão sobre a finalidade da Educacriatividade e a capacidade de criar e inventar ção, os objetivos específicos dessa disciplina e
das crianças. Ainda conforme os PCNs:
a coerência entre tais objetivos, os conteúdos
programados (os aspectos teóricos) e a metoO conhecimento da arte abre perspectivas dologia proposta. Pretende-se que os alunos
para que o aluno tenha uma compreensão do adquiram conhecimentos sobre a diversidade
mundo no qual a dimensão poética esteja pre- de pensamento e de criação artística para exsente: a arte ensina que é possível transformar pandir sua capacidade de criação e desencontinuamente a existência, que é preciso mu- volver o pensamento crítico (PARANÁ, 2008,
dar referências a cada momento, ser flexível. p.52).
Isso quer dizer que criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição fundaQuando guiamos nossos alunos para que se
mental para aprender (BRASIL, 1997, p. 19).
tornem críticos, ocorre a transformação na capacidade de ver, observar, descobrir e analisar
Sendo assim, o professor precisa compreen- os fatos. Com isso temos mentes pensantes,
der que o processo e a evolução são mais rele- com vontade de descobrir mundos diferentes e
vantes que o resultado apresentado no final da enfrentar os desafios que surgirem, posicionaaula de arte, pois a criança precisa desenvolver do-se com determinação. Para Fusari e Ferraz:
sua capacidade de formular hipóteses, julgar,
justificar e contextualizar seus conhecimentos.
Um trabalho escolar consistente, duradouro,
A arte tem como objetivo promover uma edu- no qual o aluno encontre um espaço para o
cação humanizadora e transformadora, porque seu desenvolvimento pessoal e social por meio
constrói opiniões, mas mesmo assim ainda não da vivência e posse do conhecimento artístico
é trabalhada em sua totalidade. Dessa forma, e estético requer uma metodologia que possios PCNs informam que:
bilite aos estudantes a aquisição de um saber
específico, que os auxilie na descoberta de noO aluno que conhece arte pode estabele- vos caminhos, bem como na compreensão do
cer relações mais amplas quando estuda um mundo que vivem e suas contradições (FUSAdeterminado período histórico. Um aluno que RI E FERRAZ, 2001, p. 21).
exercita continuamente sua imaginação estará
mais habilitado a construir um texto, a desenCom naturalidade as crianças entram em
volver estratégias pessoais para resolver um contato com o mundo sensível, agem com afeproblema matemático (BRASIL, 1997, p. 19).
to, cognição e motricidade, construindo para si
um repertório no qual percebem formas, cores,
Precisamos provocar a curiosidade do aluno, texturas, sabores, gestos e sons, atribuindo a
despertando nele o querer aprender além do este mundo, sentidos e organizações diferenque se desenvolve em sala de aula, para que tes. Com isso o professor precisa considerar
ele passe a observar as mais variadas situa- essas significações que estão construídas e
ções, mesmo fora do ambiente escolar, levan- colocar desafios para que se construam outras.
do-o ao livre pensamento diante das diferentes
Pela expressão a criança constrói formas de
linguagens artísticas. As diretrizes Curriculares linguagem e comunicação que implicam no
da Educação Básica de Arte do Paraná dizem processo de socialização, fazendo com que a
que:
criança aprenda e vivencie formas de ser e estar no mundo. Segundo Ferraz e Fusari:
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Queiramos ou não, é evidente que a criança
já vivencia a Arte produzida pelos adultos, presente em seu cotidiano. É óbvio que essa Arte
exerce vivas influências estéticas na criança.
É óbvio, também, que a criança com ela interage de diversas maneiras (FERRAZ; FUSARI,
1993, p. 43).

A ARTE E O AMBIENTE PEDAGÓGICO

Segundo Zabala (1998), a Arte como qualquer outra disciplina exige planejamento, o planejamento das aulas é de essencial importância para o sucesso escolar tanto do professor
como do aluno, pois através dele é que se percebem os erros e acertos das aulas, possibiliQuando orientamos as crianças para que ob- tando ao professor fazer adaptações de acorservem, toquem, vejam e percebam as coisas do com o nível de dificuldade dos seus alunos.
ao seu redor, observando a natureza e os objetos, estamos mostrando a elas um mundo simApós essa análise é possível ao professor se
bólico, ampliando as experiências perceptivas auto avaliar para que possa buscar melhorias
que elas têm. Para Ferraz e Fusari:
em suas aulas proporcionando aos seus alunos um aprendizado de melhor qualidade. Para
[...] durante as criações ou fazendo ativida- Zabala, o planejamento é:
des de seu dia a dia, as crianças vão aprendendo a perceber os atributos constitutivos dos
Um conhecimento e uma reflexão sobre os
objetos ou fenômenos à sua volta. Aprendem possíveis modelos, uma análise e uma avaa nomear esses objetos, sua utilidade seus as- liação das normas, uma apropriação e elabopectos formais (tais como linha, volume, cor, ração do conteúdo, que implica a análise de
tamanho, textura, entre outros) ou qualidades, fatores positivos e negativos, uma tomada de
funções, entre outros... Para que isso ocorra é posição, um envolvimento afetivo e uma revinecessário a colaboração do outro – pais, pro- são e avaliação da própria atuação (ZABALA,
fessoras, entre outros – sozinha ela nem sem- 1998, p. 48).
pre consegue atingir as diferenciações, muitas
vezes sua atenção é dirigida às características
O lúdico, o teatro, a dança, a pintura, o denão - essenciais e sim às mais destacadas dos senho, a criatividade e o conto de fadas são
objetos ou imagens, como por exemplo, as parte de um momento no qual as crianças se
mais brilhantes, mais coloridas, mais estranhas expressam, comunicam e transformam a vida
(FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 49).
em relação à arte. O professor precisa dar condições para que o aluno se expresse de forma
Com isso as crianças criam, experimentam, espontânea, e ele precisa conseguir analisar o
vivenciam todo tempo, interagem com a arte, contexto da atividade e os benefícios que ela
trocam experiências e conhecimentos, tornam- trará para o desenvolvimento da criança. Para
-se mais críticas.
Almeida:
[...] a maioria dos professores acredita que
desenhar, pintar, modelar, cantar, dançar, tocar
e representar é bom para o aluno, mas poucos
são capazes de apresentar argumentos convincentes para responder “Por que essas atividades são importantes e devem ser incluídas no
currículo escolar?” (ALMEIDA, 1992, p.48).
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Com as crianças da Educação Infantil o
professor precisa buscar atividades artísticas
criando símbolos que expressem sentimentos
e pensamentos. Para isso é necessário planejar e orientar as atividades, o professor precisa
ser um observador atento e sensível, ser aquele que busca novas técnicas e recursos para
trabalhar a arte em sala de aula. Lavelberg diz
que:

A criança tem facilidade com o ensino da
arte, pois mergulha no universo da imaginação,
no mundo do faz de conta, e ela tem o dom
de fantasiar, tornando um simples traço em um
lindo castelo. Por meio da música, da dança,
da pintura, do desenho, a criança internaliza
aquilo que aprendeu com alegria e descontração, permitindo um aprendizado significativo
(RCNEI, 1991).

É necessário que o professor seja um “estudante” fascinado por arte, pois só assim terá
entusiasmo para ensinar e transmitir a seus
alunos a vontade de aprender. Nesse sentido,
um professor mobilizado para a aprendizagem
contínua, em sua vida pessoal e profissional,
saberá ensinar essa postura a seus estudantes
(LAVELBERG, 2003, p. 12).

A união entre a ludicidade e o despertar de
interesse nos alunos pelo conhecimento por
meio da arte faz com que o aluno tenha vontade de experimentar, na prática, a teoria aprendida. Segundo Freire:

Para o autor, Trabalhando com diferentes
formas, a arte dá oportunidade aos alunos de
adquirirem conhecimento, desenvolvendo uma
visão transformadora, beneficiando um vínculo
com a realidade e contribuindo para que o aluno tenha uma melhor compreensão do mundo.
Por meio de atividades artísticas a criança
desenvolve sentimentos, autoestima, capacidade de representar o simbólico, analisando, avaliando e fazendo interpretação, desenvolvendo
habilidades específicas da área das artes.Segundo o RCNEI:
As artes visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização
de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional
como tridimensional, além de volume, espaço,
cor e luz na pintura, no desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos,
bordados, entalhes, etc. [...] A integração entre
os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção
de interação e comunicação social, conferem
caráter significativo às Artes Visuais (RCNEI,
1991, p. 85).

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo,
como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere e alerta faz parte integrante do
fenômeno vital. Não haveria criatividade sem
a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que
não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos (FREIRE, 1996, p. 18).
Assim, o professor tem que ser o mediador,
estimulando sempre o diálogo e as práticas artísticas, para que o aluno chegue ao conhecimento e aprendizagem. É preciso deixar que
o aluno expresse o que sente e o que causa
movimento em sua mente. Freire relata que;
Quando estou diante de uma plateia de estudantes, nem sempre se trata de convencê-los
ou de mostrar que sua ideia x ou y é errada e,
consequentemente, que a minha seria a certa.
Ao explicar a minha ideia, trata-se mais de fazer com que eles percebam em que medida
as deles, que partem das suas próprias práticas, se assemelham às minhas, quando é o
caso, ou divergem das minhas (FREIRE, 1996,
p. 71).
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Ao planejar suas aulas o professor tem que
levar em conta todos os segmentos já citados
anteriormente, considerando a importância
de todos, promovendo a expressão e a autonomia dos alunos. Precisa considerar ainda a
faixa etária e o desenvolvimento dos alunos,
desenvolvendo com eles atividades dinâmicas
adaptadas ao nível da turma. Martins, Picosque e Guerra dizem que a “arte é a linguagem
básica dos pequenos e deve merecer um espaço especial, que incentive a exploração, a
pesquisa, o que certamente não será obtido
com desenhos mimeografados e exercícios de
prontidão” (1998, p. 102).
É importante dizer que nas artes visuais os
principais objetivos são levar o aluno a despertar sua imaginação, seu conhecimento e sua
sensibilidade, por meio de obras artísticas, desenhos e pinturas que são realizados nas escolas. Segundo Moreno:
A construção da capacidade de criação na
infância é uma forma da criança manifestar a
sua compreensão da realidade que o cerca, de
exercitar sua inteligência ao criar, alterar, organizar e reorganizar elementos plásticos, é uma
construção do ser humano. Na sua interação
com o mundo, ela vivencia inúmeros contatos com experiências estéticas que envolvem
ideias, valores e sentimentos, experiências estas que envolvem o sentir e também o pensar
e o interpretar. Portanto a linguagem visual faz
parte da formação integral do indivíduo e não
pode ser desconsiderada no contexto da educação infantil (MORENO, 2001, p. 44).
Infelizmente, nem todas as escolas consideram a relevância que a arte possui no desenvolvimento humano, muitos professores a
consideram apenas como um mero passatempo.Sabemos que por meio das atividades artísticas a criança consegue internalizar o que
aprendeu com alegria e descontração, conseguindo atingir um aprendizado significativo.
Sendo assim, Mödinger destaca que:

Criatividade a artes são processos inteligentes:
tanto o produzir quanto o apreciar são comportamentos que requerem operações complexas de
análise, comparação e reconhecimentos de cores,
texturas, sons, movimentos, tonalidades de vozes
e percepções muito sutis e variadas, que exigem
noções de espacialidade, sonoridade e domínio
corporal, entre outras. As artes não são pautadas
apenas no sensível e no intuitivo (MÖDINGER,
2013, p. 42).
Podemos afirmar que a criança produz cultura
por meio de múltiplas linguagens porque brincam,
exploram, inventam, constroem, expressam seu
conhecimento de mundo em gestos, palavras e
formas diversas. Para Ostetto:
[...] é preciso ver a criação e o criador envolvidos
no processo. É necessário reparar no ser poético
de cada criança. Assim, então, poderemos contribuir para a ampliação das tão decantadas múltiplas linguagens ajudando meninos e meninas a
darem forma/expressão aos seus sonhos e devaneios. Só a partir do reconhecimento da base poética e metafórica do pensamento da criança poderemos, partilhando experiências e conhecimentos,
ajudá-las a seguir adiante em seus despropósitos
(OSTETTO, 2010, p. 55).
Quando a criança pode tocar os objetos, mexer
em diferentes materiais e senti-los, está marcando
a si própria, conhecendo seu corpo e movimentos,
e reconhece seus limites e as possibilidades que
tem. Assim para Holm:
Não é mais possível sustentar que todas as vezes as atividades artísticas com as crianças terminem com uma obra física, que em seguida deve
ser exposta. [...] Devemos perceber o ambiente
artístico como uma exploração na interação. O
sentido está em encontrar algo juntos. Podemos
realizar isso em qualquer lugar do mundo. Não é
necessário usar uma lupa, nos prendermos aos
detalhes. Isso tem que ser algo muito maior. Há
sempre muitas perguntas, e isso é bom. [...] Como
uma intensa sinfonia que nos toca. O arranjo dos
“sons” com os quais trabalhamos será como uma
experiência musical, que nós mesmos teremos
vontade de pôr para tocar de novo e de novo.
Demolir, girar, virar, acrescentar novas dimensões
(HOLM, 2015, p. 108).
Sendo assim, precisamos garantir a exploração
de novos caminhos, acolher outras possibilidades
por meio das quais as ideias vão ganhando novas
formas, cores e espaços imprevisíveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse trabalho foi possível perceber o quanto é importante o desenvolvimento da arte
para a educação infantil, porque ela torna a criança segura, mais criativa e desperta o querer
aprender.
A criança explora os sentidos em tudo que faz e quando realiza atividades artísticas, desenvolve sentimento, autoestima, capacidade de representar, entre outras. Ela vai além da atividade
prática, porque envolve sentimentos e emoções.
A arte permite que a criança compreenda o ambiente no qual vive, reconheça os objetos e
formas que estão ao seu redor, amplia o conhecimento de outras culturas, exercita a observação
crítica de sua realidade, ajudando ainda que a mesma possa interagir e se posicionar com criticidade, desenvolvendo também seu lado criativo.
Esse estudo nos mostrou a importância do planejamento da aula de arte que não pode ser
vista como simplesmente “a hora do lazer”, quando há planejamento, objetivo, técnica, além
de ser mais produtiva a aula será mais atrativa e fundamentada, levando o aluno ao verdadeiro
aprendizado.
Refletimos ainda sobre os quatro segmentos da Arte, pois cada um tem objetivos específicos
que contribuem para a formação integral da criança. A Arte Visual desenvolve na criança a percepção, a imaginação, a sensibilidade, o conhecimento e a produção artística. A Dança permite
que o aluno tenha consciência e conhecimento sobre seu corpo e o espaço que ele ocupa, desenvolvendo a concentração, a expressividade, a inteligência, a autonomia e a espontaneidade.
A Música traz a interação, a criatividade, a atenção, a apreciação e a valorização de repertórios.
E, o Teatro que exercita a capacidade cognitiva, sensitiva, afetiva, aprimora o ouvir e a palavra,
promovendo relação e atividades interpessoais.
Dessa forma, para Martins, Picosque e Guerra, o papel do professor é: “Valorizar o repertório
pessoal de imagens, gestos, “falas”, sons, personagens, instigar para que os aprendizes persigam ideias, respeitar o ritmo de cada um no despertar de suas imagens internas são aspectos
que não podem ser esquecidos pelo ensinante de arte. Essas atitudes poderão abrir espaço
para o imaginário” (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998, p. 118).
Sendo assim, a Arte precisa ser vista como uma disciplina formadora de opinião, não apenas
como meros desenhos, trabalhos manuais, ou cantigas e representações que não façam sentido. Todas as manifestações artísticas devem aguçar os sentidos das crianças, fazendo com que
elas interajam e tornem-se sujeitos pensantes e criativos.
A arte deve propiciar que cada situação apresentada possa gerar um diálogo e algumas discussões, pois dessa forma haverá a interação entre as crianças, respeitando a idade e o nível
de aprendizado de cada uma delas. O professor precisa dar significado ao que vai ser discutido
entre seus alunos, dando direito e oportunidade para que todos tenham a mesma oportunidade.
Fusari e Ferraz atentam para:
Na verdade, um movimento educativo e cultural que busca a constituição de um ser humano
completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista e democrático. Valorizando no ser
humano os aspectos intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua consciência individual, harmonizada ao grupo social ao qual pertence (FUSARI e FERRAZ, 2001, p. 19).
Sabemos que toda e qualquer manifestação artística levada aos alunos
precisam aguçar seus sentidos, tornando-os críticos e criativos, quando
se expressam livremente, despertam para a música, o desenho, o teatro, entre outros.
Com certeza sabe-se que tudo começa pelo senso comum, pela
cultura que trazem de casa, mas a aprendizagem precisa ser vista
pelo professor como uma oportunidade para uma nova busca pelo
saber, pois a criança começa a absorver e entender mais informações sobre o que procura, tornando a curiosidade ingênua em uma
curiosidade intelectual, fazendo a aprendizagem acontecer.
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______. Metodologia do Ensino da Arte. São
Paulo: Editora Cortez, 1999, p. 21.
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A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS NAS SÉRIES
INICIAIS

RESUMO: Este artigo tem como objetivo de fazer uma reflexão sobre a importância da utilização
dos jogos nas séries iniciais. Sendo os jogos uma importante ferramenta pedagógica e para
o desenvolvimento humano, seu papel desperta o interesse, estimula a criatividade, imaginação, valorização de si e do outro, convívio e interação social. Essa reflexão foi elaborada
através de pesquisa bibliográfica sobre esse tema. Dessa forma, esse artigo irá proporcionar a
percepção do valor educativo na utilização de jogos no contexto escolar.

Palavras-chave: Jogos; Escola; Professor.
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INTRODUÇÃO

O

ato de jogar é tão antigo quanto o próprio homem, pois esse sempre manifestou uma
tendência lúdica, isto é, um impulso para o jogo. O jogo, brinquedo e brincadeiras,
estão ligadas ao desenvolvimento do ser humano, sua individualidade, a diversidade
cultural e através dessa interação é capaz de construir e representar a sociedade pela qual vive.
Mas para falar de jogo é importante primeiramente definir o significado da palavra jogo. Segundo o dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, jogo é: brincadeira, divertimento, folguedo;
divertimento ou exercício de crianças em que elas fazem prova de sua habilidade, destreza ou
astúcia. Lance que cada jogador faz ou tem de fazer.
Na definição do que é jogo para alguns autores, jogo ou brincadeira é feita por quem joga ou
brinca, está ligada à ação de um ou grupo de indivíduos que a realiza. É indispensável ressaltar
de igual forma o significado das palavras brincar, recreação e grupo, para que se possa diferenciar e fundamentar a importância do jogo.
Brincar é divertir-se, entreter-se; folgar, curtir. Brincar e imaginar conecta-se intimamente ao
pensamento e ao conhecimento e se expressam através das brincadeiras. O brincar está inerente ao universo infantil e também no adulto, através do ato de brincar a criança forma sua
personalidade e aprende a lidar com o mundo.
Todo ser humano necessita de momentos de lazer e as atividades recreativas devem ser
espontâneas, criativas e que proporciona prazer ou um agradável descanso e recuperação de
forças, embora percebe-se que as crianças estão brincando menos fora e dentro da escola por
falta de espaço, tempo e excesso no uso das tecnologias como processo de interação, além de
ter indicações e prescrições escolarizadas.
O jogo seja ele físico ou mental é uma rica experiência, para isso é necessário estar inserido
a um grupo de pessoas que apresentam um mesmo comportamento e atitude.
Assim, pelo fato da brincadeira está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento infantil, os jogos também devem estar inseridos no contexto escolar com o objetivo de auxiliar no processo
de aprendizagem.
Este artigo irá proporcionar a ampliação do conceito sobre jogo, brincadeiras e brinquedos
com a finalidade de discutir sobre sua importância e valorização. Também contribuirá para a formação dos profissionais da educação, por meio da reflexão sobre o papel dos jogos, brinquedos
e brincadeiras nas séries iniciais através de fundamentação teórica que estabelece a relação
do desenvolvimento da criança e o processo da construção do conhecimento e aprendizagem
enquanto se brinca.
A escola tem um papel fundamental nesse processo, portanto, as brincadeiras e interações
não devem ser determinados apenas pelos adultos, trata-se de propiciar o protagonismo e escuta das necessidades da criança.
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apenas serem contemplados ou para produzirem sons ou movimentos. Aspectos riquíssimos
O tipo de pesquisa terá como base bibliográ- para memória da humanidade pela qual essa
fica com seleção de teóricos com a abordagem cultura é repassada através das gerações.
descritiva sobre o tema, com aportes teóricos
Os jogos tradicionais fazem parte da cultura
dos trabalhos de Antunes(1998); Rego (2012);
Wadsworth(1999) que irão abordar a temática popular e proporciona o conhecimento de cose proporcionar maior compreensão da discus- tume, valores, formas de pensamento e ensisão e reflexão sobre como é importante a utili- namentos de uma sociedade. Através das brinzação de jogos no processo de aprendizagem cadeiras tradicionais as crianças reinventam
e desenvolvimento para os alunos das séries novas regras e adaptações tornando a brincadeira mais divertida.
iniciais de ensino.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Por isso, o jogo torna-se importante para o indivíduo, não só para descarregar energia, mas
No brincar não existe um vencedor, e é tão principalmente como forma de assimilação da
importante para a criança quanto alimentar-se realidade, de expressão e de ideias comuns.
ou descansar. Através do brincar a criança coO jogo é importante até mesmo para os aninhece o mundo, percebe-se como membro integrante do seu meio social e torna-se respon- mais. Quem tem um cão ou gato em casa, cersável pela ação realizada, vivência sentimentos tamente já teve oportunidade de ver seu animal
diversos e contribui diretamente para formação de estimação brincando:
de sua personalidade.

O BRINCAR, RECREAÇÃO E JOGOS

A atividade lúdica dos animais é de origem reflexa
ou instintiva, como exemplo gatinhos que lutam com a
mãe, sem feri-la, chimpanzés que se divertem na água,
dão cambalhotas etc., e na criança, a atividade lúdica
supera amplamente os esquema reflexos e prolonga todas as ações (PIAGET, 1971, p.48).

A recreação é espontânea, é temporária, é
renovada e tem por objetivo de criar condições
para o desenvolvimento integral das pessoas.
Por isso é importante que as crianças passem
por todos os momentos de exploração do brinO estudo sobre a evolução do jogo na criancar e o educador deve ter um propósito, planejamento para potencializar o desenvolvimento ça é de autoria de Jean Piaget, que verificou
cognitivo e social da criança utilizando o lúdico este impulso lúdico já nos primeiros meses de
como uma importante ferramenta de trabalho. vida do bebê, na forma do chamado jogo de
exercício sensório-motor, do segundo ao sexO jogo é integrador, é fundamental para des- to ano de vida predomina sob forma de jogo
pertar o interesse da criança, promover situa- simbólico, para manifestar, a partir da etapa
ções desafiadoras, motivar diferentes respos- seguinte, através da prática do jogo de regras.

tas, estimular a criatividade, a descoberta e a
O jogo tem um valor educacional que deve
redescoberta, além de ser um meio importantíssimo para a auto avaliação, para a valoriza- ser utilizado como recurso pedagógico e no
processo de ensino-aprendizagem, porque moção e o convívio social.
biliza diversas competências a serem desenA presença do jogo, brinquedos e brincadei- volvidas, como: atitudes, o prazer de jogar, esras na história da humanidade, iniciou-se no forçar-se, amadurecimento emocional, estimula
antigo Egito em que os jogos de tabuleiro es- o pensamento, ordenação de tempo, espaço
tavam presentes, como o gamão, por exemplo. e movimentos, além de ser um elo integrador
Os brinquedos eram construídos com pedaços entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos
de madeira, folhas ou frutos com o objetivo de e sociais.
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O ser que brinca e joga, é, também o ser
que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve. Brincando e jogando, a criança aplica seus
esquemas mentais à realidade que a cerca,
assimilando-a. Produz vivências e experiências
transformando o real de acordo com seus desejos e interesses. Pode-se dizer que, através
do brinquedo, brincadeiras e jogos, a criança
expressa, assimila e constrói a sua realidade.

Para Kishimoto, existem diferentes significados e finalidades para jogo, brinquedos e brincadeiras.Denomina-se jogo, quando há uma
disputa, ou não jogo dependendo do significado que lhe é atribuído. Quando a criança brinca ela está no mundo imaginário e a discussão
é que através da brincadeira o papel do jogo
é importante para a construção da representação mental e da realidade.

Vygotsky, acredita que o jogo é o elemento
O brinquedo será entendido sempre como
que impulsa o desenvolvimento, através da in- objeto, um suporte para a brincadeira, que deteração social, o brincar permite a ampliação signa o objeto e as regras do jogo da criança:
gradual do conhecimento infantil, aumenta os
Se os brinquedos são sempre suporte de brincadeihorizontes da zona do desenvolvimento proxiras, sua utilização deveria criar momentos lúdicos e limal:
Através do brinquedo, a criança aprende a atuar
numa esfera cognitiva que depende de motivações internas. Na fase pré-escolar ocorre uma diferenciação
entre os campos de significado e da visão. O pensamento que antes era determinados pelos objetos do
exterior passa a ser regido pelas ideias. A criança poderá utilizar materiais que servirão para representar uma
realidade ausente (VYGOTSKY, 2012, p.81).

Nessa perspectiva, ao internalizar as experiências culturais, a criança reconstrói individualmente os modos de ação realizados externamente e aprende a organizar os próprios
processos mentais.
O desenvolvimento e a aprendizagem estão interrelacionados desde o nascimento da
criança e mesmo havendo uma significativa
diferença entre o comportamento na vida real
e o comportamento no brinquedo, a atuação
no mundo imaginário e o estabelecimento de
regras a serem seguidas criam uma zona de
desenvolvimento proximal, na medida em que
impulsionam conceitos e processos e desenvolvimento:
A brincadeira representa a possibilidade de solução
de impasse causado, de um lado, pela necessidade de
ação da criança e, de outro, por sua necessidade de
executar as operações exigidas em suas ações. Assim,
através do brinquedo, a criança projeta-se nas atividades dos adultos procurando ser coerente com os papéis assumidos (VYGOTSKY, 2012, p.82).

vre exploração, nos quais prevalece a incerteza do ato
e não buscam resultados. Porém, se os mesmos objetos serem como auxiliar da ação docente, buscam-se
resultados em relação à aprendizagem de conceitos
e noções ou, mesmo, ao desenvolvimento de algumas
habilidades. Nesse caso, o objeto conhecido como
brinquedo não realiza sua função lúdica, deixa de ser
brinquedo para tornar-se material pedagógico (KISHIMOTO, 1998, p.14).

O jogo utilizado em sala de aula é chamado
jogo educativo, surgiu no século XVI, como suporte da atividade didática, usando a aquisição
de conhecimentos e conquista na educação infantil.
O jogo educativo pode ter a função lúdica, na
qual o jogo propicia a diversão e até o prazer
quando escolhido voluntariamente, e a função
educativa que o jogo ensina qualquer coisa
que complete o indivíduo em seu saber, conhecimentos e apreensão do mundo. É o equilíbrio
dessas funções que proporciona o objetivo do
jogo educativo.
Os jogos podem ser individuais ou coletivos,
sendo que na coletividade ou em grupos, os
objetivos que devem ser estabelecidos a longo
prazo pela educação infantil buscam o desenvolvimento da autonomia da criança, relação
da brincadeira como os adultos e colegas, o
que permite a descentração e coordenação de
diferentes pontos de vista, tornando a criança
mais confiante com capacidade de iniciativa
e elaboração de ideias a partir de diferentes
perspectivas.
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O professor deve refletir sobre a organização dos espaços, seleção de brinquedos, materiais, interação entre as crianças e também
com o próprio professor, com o objetivo de
estimular a participação e também ficar atento
a não entrar em conflito com a ação voluntária da criança e a ação pedagógica, além de
promover a oportunidade do desenvolvimento
social, político, moral, emocional e cognitivo da
criança.

JOGOS DE REGRAS
De acordo com Wadsworth (1997), dentro
da concepção de Piaget, o jogo de regras começa a se manifestar por volta dos cinco anos,
mas se desenvolve principalmente na fase que
vai dos sete aos doze anos, predominando durante toda a vida do indivíduo. Os jogos de regras são jogos de combinações sensório-motoras ou intelectuais, em que há competição
dos indivíduos, que são regulamentados por
um código transmitido de geração em geração,
que sem as regras seriam impossíveis de se
jogar, mas que podem sofrer acordos momentâneos.
Para o autor, O que caracteriza o jogo de regras, como o próprio nome diz, é o fato de ser
regulamentado por meio de um conjunto sistemático de leis, que são as regras, que asseguram a reciprocidade dos meios empregados.
É uma conduta lúdica que supõe relações
sociais ou interindividuais, pois a regra é uma
ordenação, uma regularidade imposta pelo grupo, sendo que sua violação é considerada uma
falta. Portanto, esta forma de jogo pressupõe a
existência de parceiros, bem como certas obrigações comuns (as regras), que lhe confere
um caráter eminentemente social (Wadsworth,
1997).
O jogo de regras proporciona uma elaboração mental que determina a melhor ação,
permitindo que através do jogar o indivíduo
promove a realização de se jogar bem ou mal,
estimula a coordenação, o raciocínio e equilíbrio (WADSWORTH, 1997).

A fim de investigar a compreensão infantil
de regras, Jean Piaget formulou perguntas às
crianças sobre as regras de um jogo. Piaget
utilizou o jogo de bola de gude, entrevistou diversos meninos e meninas com questionamentos simples de como jogar, quais as regras do
jogo, se essa regra era justa. Nesse estudo sobre as regras do jogo de bola de gude, identificou a existência de quatro níveis gerais no desenvolvimento do conhecimento infantil sobre
as regras do jogo, que são:
• Motor: No primeiro nível de compreensão
de regras, a criança não apresenta nenhuma noção de regras. O prazer da criança
parece vinculado pela manipulação motora ou muscular das bolas de gude, não
havendo consciência do jogo no sentido
social.
• Egocêntrico: Em geral, dos dois aos cinco
anos, as crianças adquirem a consciência da existência de regras e começam a
querer jogar com outras crianças, usualmente, mais velha. As crianças mais novas começam por imitar os mais velhos,
mas ainda são cognitivamente egocêntricas continuando a jogar sozinha, sem
tentar vencer.
• Cooperação: Em geral, a cooperação social nos jogos acontece antes dos sete ou
oito anos. Normalmente, em torno dessa
idade, há uma nítida compreensão das regras do jogo. O objetivo agora passa a
ser vencer.
• Codificação das regras: Por volta dos onze
ou doze anos, a maior parte das crianças
chega a entender que as regras são ou
podem ser feitas pelo grupo, que podem
ser por ele mudadas, mas as reconhece
como necessárias para haver um jogo.
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Segundo Piaget, em torno dos oito ou nove
anos quando a criança está no nível operacional concreto, também chamado de terceiro
estágio, tem como a construção dos conceitos relacionados à intencionalidade, a criança
começa a ser capaz de considerar os eventos também do ponto de vista dos outros, começando a ver que os motivos e as intenções
são tão importantes quanto os resultados das
ações, assim como incentivar a autonomia das
ações e reflexões no processo de aprendizagem.
Autonomia de pensamento significa pensar
de acordo com um conjunto próprio de normas. Antes de aceitar automaticamente os valores já estabelecidos pelos outros, o raciocínio
os avalia. Além disso, leva em conta os outros
como também a si próprio.
Durante o desenvolvimento pré-operacional,
as crianças percebem e aceitam as regras provenientes de alguma autoridade, como: pais,
Deus, o governo. A justiça é considerada a luz
da observância daquelas regras. A moralidade
infantil, no nível pré-operacional, é a moralidade
da obediência, o que Piaget chamou de respeito unilateral.Nessa fase as crianças não raciocinam sobre o que é certo ou errado, para elas,
o que é certo ou errado está predeterminado
pela autoridade e não sujeito às suas próprias
avaliações (PIAGET, 1971).

As intenções tornam-se significativamente
mais importantes do que as consequências
de uma ação particular. Isto acontece somente
quando as crianças estão aptas a considerar
as ações da perspectiva dos demais. Em geral,
em torno dos sete ou oito anos, no início do
pensamento operacional concreto, as crianças
começam a compreender a importância das
regras para um jogo correto (PIAGET, 1971).
A cooperação, no sentido social, começa a
se manifestar. As regras deixam de ser vistas
como absolutas e imutáveis. As crianças normalmente desenvolvem a noção de que a regras do jogo podem ser mudadas desde que
haja concordância de todos. As crianças começam a tentar vencer, enquanto conformam-se às regras do jogo:
As crianças pedem em salas de aulas com ambientes onde querem estar em que sejam encorajadas a testar suas hipóteses e estratégias. Seria de grande auxílio
se os alunos fossem encorajados a interagir, partilhar
ideias, criticar uns aos outros em suas soluções e debater como fazer o quê. A interação entre os colegas
pode facilitar a construção individual ao produzir conflito cognitivo e, assim, o desequilíbrio, ou seja, a motivação para a reconstrução do conhecimento existente
(WADSWORTH, 1997, p. 189).

Embora a cooperação seja evidente nas
crianças do terceiro estágio, elas normalmente
não conhecem ou ainda não construíram as rePor volta dos sete ou oito anos, as crianças gras do jogo em detalhes e muitas discrepâncomeçam a ser capazes de fazer suas próprias cias são aparentes nos relatos infantis sobre as
avaliações morais. Isto é, elas começam a faregras do jogo (WADSWORTH, 1997).
zer avaliações das ações sobre os outros, significa apenas que elas começam a mudar de
Esta falta de concordância sobre as regras
uma moralidade heterônoma de obediência a
valores preestabelecidos a sua moralidade de e a ênfase na vitória pode ser observada praticamente em qualquer grupo de crianças encooperação de avaliação (PIAGET, 1971).
gajadas num jogo. Num esforço de vencer, se
O respeito mútuo é um agente no desenvol- permitido, elas gastarão mais tempo discutindo
vimento do pensamento autônomo que apare- regras do que jogando realmente. A socializace nesse estágio. Até os sete ou oito anos, as ção da criança é feita através das regras que
crianças tratam os adultos com respeito uni- representam o limite que regula as relações
lateral (respeito à autoridade). A moralidade presentes entre as pessoas. Por meio dessa
delas é basicamente pela obediência. As crian- estrutura de jogo, a criança pode construir norças desenvolvem o respeito mútuo depois de mas para suas brincadeiras e, assim, descobrir
e tornarem aptas a considerar o ponto de vista e conhecer o outro ( WADSWORTH, 1997).
dos outros (PIAGET, 1971).
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O futuro da criança envolve que na fase adulta ela seja inserida no mercado de trabalho.
Nessa inserção, o jogo com regras representa
um papel crucial, por meio dele, a criança é
colocada em contato com restrições, limites,
possibilidades, com uma vida regularizada e
harmônica. O jogo é uma ferramenta muito
importante para auxiliar o desenvolvimento, a
construção ou potencialização dos conhecimentos (WADSWORTH, 1997).

Nessa situação, o encorajamento da cooperação entre as crianças, refletir sobre a melhor
maneira de isso acontecer é o professor jogar
também, submetendo-se as mesmas regras,
sendo que a intervenção feita pelo adulto quando necessária será para potencializar as possibilidades da criança desenvolver sua autonomia (KAMII, 1991).

Esse é um processo lento, já que nessa fase
de 4 a 6 anos, a criança apresenta egocenA participação ativa das crianças junto com trismo e pode ter medo de perder, é preciso
atividades lúdicas e prazerosas com diferentes que o adulto seja paciente para alcançar seus
tipos de jogos, com um bom planejamento e objetivos (KAMII, 1991).
ações pedagógicas auxiliam o aprendizado
matemático. O educador deve fazer suas ativiPara Kamii, “o dever do professor não é evidades com intenção educativa, o que implica tar jogos competitivos, mas guiar as crianças
planejamento, etapas para revisão de sua se- quanto a esse desenvolvimento, para que elas
quência didática, para alcançar seus objetivos, se tornem jogadoras justas e capazes de coinviabilizando que somente à manipulação de mandar a si próprias” (1991, p. 281).
jogos, brinquedos e materiais didáticos a criança aprenda matemática ou a linguagem escrita
Atualmente, as tecnologias da informação e
( WADSWORTH, 1997).
comunicação fazem parte do nosso cotidiano,
nessa perspectiva, as crianças estabelecem rePara Kamii (1991), na aprendizagem mate- lações interativas característica essencialmente
mática não se trata apenas aplicar situações na cibercultura. Desde muito cedo as crianças
que predominem a resolução de exercícios ou são apresentadas para a internet, e podemos
situações problema, é possibilitar produzir no- observar que por meio de suportes digitais, as
vos conhecimentos a partir do que já tem e em crianças jogam, conversam, trocam conteúdos,
interação com os novos desafios.
compartilham fotos, dentre outras ações (KAMII, 1991).
É importante ressaltar que a utilização dos
jogos estejam contextualizados para produzir
Utilizar a tecnologia no processo de aprendirepertórios de estratégias no que se refere à zagem é fundamental para dinamizar a aproresolução de operações, notação numérica, priação do conhecimento. Existem diversos tiformas de representação e comunicação etc., pos de programas, cd-room, sites específicos
mostrando-se como uma necessidade que jus- que podem ser utilizados para potencializar a
tifique a busca de novas informações (KAMII, aprendizagem, porém nos deparamos que a
1991).
utilização e implementação da tecnologia nas
salas de aula, ainda é um desafio por causa
Na Educação Infantil, as crianças modificam do baixo investimento principalmente, na rede
a maneira de jogar constantemente, encontran- pública de ensino. Pela falta de computadores,
do elementos competitivos e não competitivos mão de obra adequada e internet de qualidade.
ao mesmo tempo, por isso, a dificuldade de
prever o que irá acontecer nos jogos e julgar
a melhor decisão, sendo necessário um bom
planejamento didático e preparo profissional
(KAMII, 1991).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O construtivismo é o princípio fundamental de educação da teoria de Piaget. Implica que o
conhecimento e os valores morais são aprendidos não por interiorização de elementos externo
do sujeito, mas por uma construção interior desencadeada pela interação do sujeito com o meio
ambiente, do qual, faz comparações e relações, formula hipóteses e é modificada quando adquiri mais conhecimento.
Esse novo conhecimento desenvolve-se pela modificação do real que a criança faz de seu
próprio conhecimento anterior, e não por um processo tradicionalista de ensino.Para isso, é necessário incentivar o processo construtivo favorecendo a autonomia. A autonomia cognitiva e a
afetiva surgem dos esforços das crianças no sentido da autorregulação.
A construção do conhecimento se faz pela socialização e múltiplas interações, e através dos
jogos, brinquedos e brincadeiras as crianças constroem novos conceitos e desafios. Através da
brincadeira, a criança se envolve e se torna participativa. Ao realizar atividades lúdicas, a criança
é capaz de desenvolver diversas habilidades, exploram e elaboram conteúdos que potencializam
a aprendizagem.
A habilidade de jogar em grupo é uma conquista cognitiva e social muito importante na Educação Infantil e nas séries iniciais e deve ser estimada e aprofundada.
Os jogos em grupo não são indispensáveis para o desenvolvimento da criança, pois elas
podem confrontar ideias e tomar decisões em muitas outras situações do dia a dia, porém, os
jogos são atividades prazerosas e interessantes que devem fazer parte do planejamento didático
do professor, tornando a educação mais compatível com o desenvolvimento natural das crianças
e que a aprendizagem seja mais significativa para o desenvolvimento.
É necessário pensar também na prática educativa em relação ao brincar levando em conta as
diferenças, capacidades de cada criança como ser único, com direitos, necessidades, deveres
e valores. As escolas são inclusivas e deve responder as necessidades da criança de inclusão
e de todos os alunos, para isso, é necessário pesquisar e procurar uma prática adequada para
cada situação inclusiva a fim de promover uma educação com qualidade.
Atualmente percebe-se que grande parte das crianças e jovens fica em casa em frente à televisão, computador e jogos virtuais que ocupa grande parte do seu tempo, por diversos motivos,
como: falta de segurança nas ruas, não tem com quem brincar, pais ocupados ou trabalhando
etc., impedindo assim que a criança exercite as diversas manifestações de atividades lúdicas.
Considerando que o universo lúdico é um elo integrador entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais, pode influenciar de maneira significativa na vida da criança, proporcionando o desenvolvimento de habilidade útil para a vida, criando hábitos culturais, formação moral
e social da personalidade.
Para que isso aconteça, o educador necessita observar, avaliar e registrar o brincar das crianças em cada momento e estágio de desenvolvimento para fazer uma reflexão sobre sua prática pedagógica e redefinir estratégias didáticas quando necessário, para garantir o desenvolvimento pleno de seus alunos.
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CONCEITOS SOBRE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo trata do tema Alfabetização e Letramento e das práticas alfabetizadoras
com o foco voltado ao trabalho na Educação Infantil. Neste sentido busca abordar os principais aspectos referente ao Letramento na infância e a sua contribuição para o processo
de ensino e aprendizagem. A disposição dos diferentes espaços na educação infantil, possibilitam que a criança possa interagir e manusear os diferentes objetos, contribuindo para
que ela passe a identificar uma variedade de gestos e símbolos. O objetivo desta pesquisa é
apresentar os conceitos sobre o termo letramento, apresentando os principais aspectos de
sua concepção e considerando o ambiente alfabetizador como um facilitador no processo
de ensino e aprendizagem. O educador deve propor atividades para que a criança consiga
manifestar-se por escrito e oralmente de modo livre, sem perder de vista a necessidade de se
apresentarem situações que levam ao aprendizado de novas regras de leitura e escrita, elaboradas pela própria criança.

Palavras-chave: Letramento; Alfabetização; Práticas Pedagógicas; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

N

a década de 1990, se consolida no Brasil o tratamento do ensino da leitura e da escrita
como práticas de letramento, buscando responder questões sobre o papel da escola
em proporcionar aos alunos uma aprendizagem efetiva em que tais educandos fossem
capazes de fazer uso destes saberes em suas práticas sociais, dominando as funções sociais
da escrita e da leitura. Com as teorias construtivistas e sócio interacionistas de ensino/aprendizagem de língua é intensificado este debate em torno dos propósitos da alfabetização e do
letramento para o sujeito.
Os métodos utilizados na alfabetização modificam-se com o passar dos tempos, com base em
estudos, pesquisas, mudanças na sociedade e novas demandas sociais. Passamos a conceituar os métodos de alfabetização considerados tradicionais e que foram utilizados nas escolas
brasileiras por vários anos.
O ambiente alfabetizador na escola é constituído como espaço em que há a cultura letrada,
com diferentes materiais, como livros, revistas, cadernos, gibis, etc., com a promoção de situações de aprendizagem em que a cultura letrada seja acessível para as crianças. É preciso que a
criança seja convidada a pensar sobre a leitura e a escrita de maneira lúdica e ampliando gradativamente a construção de suas hipóteses. A justificativa para este estudo baseia-se no fato de
o termo Letramento estar presente em grande parte das discussões atuais sobre aprendizagem.
O termo Letramento começa a ser utilizado em meados de 1980, concomitantemente com os
questionamentos sobre os métodos de alfabetização, em sua natureza teórica e metodológica,
nesta época, apareciam diversas críticas aos métodos tradicionais de Alfabetização, no qual a
escrita era uma mera atividade de codificação e decodificação.
Quando o espaço escolar oferece condições para a exploração de diferentes materiais e objetos que contribuem para a construção do conhecimento e aprendizagem significativa, nesta
perspectiva o ambiente alfabetizador traz diversas possibilidades de interação e aprendizagem.
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CONCEITOS SOBRE ALFABETIZAÇÃO
Os debates e alguns questionamentos sobre
os métodos de Alfabetização começam na década de 60 e tinham como base as dificuldades apresentadas na aquisição da leitura e da
escrita, neste sentido, estas aprendizagens deveriam estar relacionadas com as demais experiências vivenciadas fora do âmbito escolar,
em casa e no meio social.
A partir da década de 1980, o ensino da leitura e da escrita com o foco voltado ao ensino
de habilidades passa a ser questionado, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento passam a desenvolver pesquisas para uma
definição mais atual sobre o foco da aprendizagem estar centrado apenas na memorização
de palavras ou silabas soltas.

Embora hoje exista, entre os educadores e
pesquisadores, um amplo reconhecimento de
que a Alfabetização é um processo multideterminado, que depende do conhecimento acumulado por diversas áreas afins destacando-se
a Linguística e a Psicologia entendo que a direção e qualidade desse trabalho dependem, em
grande parte, das concepções político-ideológicas assumidas pelo professor, compartilhadas
pelo grupo de educadores do qual participa e
pelos profissionais da escola como um todo.
(LEITE, 2006, p. 460-461)

No ensino tradicional, os textos, em sua maioria eram literários, com a mudança de paradigma no contexto de alfabetização, o conceito de
texto é mais amplo, abrangendo textos escritos
e orais. Neste sentido quando utilizamos o texto oral como uma forma de ensino, torna-se necessário um novo planejamento de ações para
a aprendizagem, que vise o desenvolvimento
de tais habilidades.
As contribuições de Emília Ferreiro e Ana Teberosky são muito importantes no processo de
mudança de paradigma sobre a Alfabetização,
as autoras rompem com a concepção de língua
escrita como código pautado em atividades
de memorização e defendem uma concepção
de língua escrita como um sistema alfabético.
Na aprendizagem desse sistema, segundo as
autoras, as crianças ou os adultos analfabetos
passavam por diferentes fases e o aluno não
compreende neste momento, que a escrita representa os segmentos sonoros da palavra. As
fases eram definidas como pré silábica, silábica e alfabética.
[...] o trabalho com o texto, na Alfabetização, apresenta inúmeras possibilidades além da compreensão
textual (construção de sentido): o texto permite ao professor trabalhar todos os aspectos relacionados com o
processo de Alfabetização, envolvendo a formação da
consciência fonológica, relação grafema fonema, todos
os aspectos da escrita enquanto código, suas relações
com a linguagem oral, as convenções ortográficas etc.
(LEITE, 2006, p. 459)

No processo de apropriação do sistema de
escrita alfabética, os alunos precisam compreender o funcionamento deste sistema e como
a escrita alfabética é notada no papel consideDe acordo com Augusto (2009) é direito da rando os segmentos sonoros. Por meio da intecriança pensar sobre a escrita na educação ração com a língua escrita, compreendendo os
infantil e dar acesso a todas as informações seus usos e funções, o aluno aprende.
necessárias as crianças para que elas possam
Soares (2003) afirma que o construtivismo é
pensar sobre sua própria língua, neste sentido
é preciso sempre afirmar que isso não deve o método que contribuiu para a confirmação
de que a alfabetização não é compatível com a
significar, de modo algum, apressar a escolaproposta de métodos pedagógicos, desta forrização, mais do que preparar para o ingresma, a alfabetização pode ocorre de diferentes
so no primeiro ano do ensino fundamental, a maneiras, sendo promovida com o acesso das
educação infantil tem que garantir vivências e crianças aos materiais escritos que fazem parexperiências significativas de aprendizagem.
te do meio e das práticas sociais.
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Ainda conforme Soares (2003):
[...] a Alfabetização, como processo de aquisição do
sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica, foi, de certa forma, obscurecida pelo Letramento, porque este acabou por prevalecer sobre aquele,
que, como consequência, perde sua especificidade. (p.
12).

Segundo Cook-Gumperz (1991) frequentemente, os professores cooperam com as crianças na produção de narrativas orais, mostrando assim, pelo exemplo, como esta transição é
feita. Surgem dificuldades, entretanto, quando
as crianças de grupos minoritários têm problemas em se adaptar às expectativas de desempenho dos professores e quando, apesar das
boas intenções, a comunicação das crianças
dos grupos minoritários deixa de ser eficiente
em termos de normas estabelecidas pela escola.

Freinet (1978) foi o criador do método natural de ensino no qual a aprendizagem deveria
aproveitar o meio natural e os elementos da natureza, segundo ele seria necessário conhecer
o aluno e o meio social que o cerca, para que
fosse possível o desenvolvimento da aprendizagem, baseado em uma pedagogia do movimento e da construção, na qual os alunos
fossem capazes de criar e imaginar, tornando
a escola viva, um local em que haja significado
para ações ali desenvolvidas.

O método alfabético toma como unidade a
letra, o método fônico toma como unidade o
fonema e enfatiza as relações entre símbolo e
som e o método silábico toma como unidade
a sílaba. O método alfabético prevê ainda que
tantos quantos possíveis casos de combinação
silábica sejam memorizados, sem que se estabelecesse a relação entre o que era reconhecido graficamente e o que as letras representavam, ou seja, a fala, cabendo aos aprendizes
Contrapondo-se ao método sintético, temos o estabelecer as relações dos grafemas com a
método analítico, que tem como princípio que fala.
o ponto de partida para a alfabetização seja o
De nosso ponto de vista, algumas mudanças serão
todo, partindo da palavra, desta maneira, o pro- necessárias para trabalharmos sob novas bases a alfacesso parte de uma palavra que a criança já betização. É importante enfatizar que não serão apenas
conhece e que tenha sobre ela um conceito. O mudanças de método e técnicas, porque o método não
método analítico prevê grande trabalho de me- cria conhecimentos e novas técnicas, apenas, não resolvem problemas, transformando-se em receitas que
morização, que exige o auxílio da família, além não garantem a melhoria do ensino e dos seus resultadisso, pode produzir efeito negativo em crian- dos. (MORTATTI, 2000, p.252).
ças que não têm facilidade para memorização.
De acordo com Leite (2006) nas relações soNeste método a utilização das palavras é ciais, a escrita é utilizada com textos, escritos
fundamental, em particular aquelas que per- ou orais e por meio deles é que se dão as relações cotidianas entre os sujeitos e a escrita.
tençam à linguagem da criança, é importante
Daí a razão pela qual o texto tenha assumido
que se explore a utilização de jogos e que o uma função de destaque nas propostas atuais
ambiente das salas de aula tenha à disposição sobre o processo de Alfabetização. Além dismatérias de uso comum, a fim de permitir que so, a escrita é baseada nas práticas sociais e o
processo de aquisição, neste sentido só pode
as crianças ajam com naturalidade.
ser desenvolvido com o uso de textos reais que
[...] a visão da alfabetização como uma habilidade ba- fazem parte do contexto e do ambiente social.
seada na escola pode ser constituída de forma menos
otimista em torno do fato de que, já que as escolas continuam a ser uma poderosa força na transmissão seletiva do conhecimento e da distribuição de oportunidades
sociais, seria melhor que entendêssemos seu funcionamento em maiores detalhes. (COOK-GUMPERZ, 1991,
p.17).

Essa é a justificativa pela qual alguns autores contrastam os chamados textos reais com
os textos não verdadeiros: estes seriam, por
exemplo, aqueles textos presentes apenas na
escola, como os encontrados em muitas cartilhas, caracterizados pela incoerência e pela
pobreza de elementos coesivos.
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AMBIENTE ALFABETIZADOR E
LETRAMENTO NA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com Nucci (2005), crianças com
bom desempenho atendem as expectativas
da escola, pois convivem com eventos e práticas de letramento compatíveis com a orientação escolar; outras apresentam dificuldade no
desempenho escolar em função de eventos e
práticas de letramento não compatíveis com a
orientação escolar e/ou pelo fato de a escola
não considerar o letramento familiar na alfabetização.

O letramento escolar é entendido como a
ocorrência de eventos de letramentos no contexto escolar, construídos no processo de interação entre professor e aluno, para que o aluno
identifique a relação entre as situações de letramento durante as aulas de alfabetização e as
necessidades do uso da escrita no cotidiano. É
por meio das atividades contextualizadas no seu
cotidiano (por exemplo, brincar de supermercado, que exige a leitura de produtos e a escrita da
lista de compras) que o aluno pode identificar
as funções da escrita de acordo com as suas
necessidades. (NUCCI, 2005, p. 64)

O ambiente alfabetizador, no contexto educacional, pode ser entendido como um espaço
permeado pela cultura letrada, com diferentes materiais, como livros, revistas, cadernos,
gibis, etc. Com a promoção de situações de
aprendizagem em que a cultura letrada esteja
disponível, o ensino e a aprendizagem no processo de letramento e alfabetização será mais
eficaz.

De acordo com Calil (1996) temos três concepções sócio históricas de letramento. Na primeira
concepção há um saber sobre a escrita antes de
se aprender a ler e escrever, não reduzindo o letramento à alfabetização. Na segunda concepção,
as práticas de letramento são situações em que a
língua escrita faz parte das interações entre os inO comportamento leitor é aprendido pela divíduos. Na terceira concepção, o letramento está
relacionado as práticas sociais em que a escrita
criança por meio da observação e imitação
faz sentido e o texto escrito assume as suas caracdas ações dos adultos, em situações de leitura terísticas, integrado no cotidiano do indivíduo.
e fala. Nos momentos de história é possível incentivar a criança para que ela expresse opiniAo observar o professor como escriba, a criança
ões, características dos personagens e elabore mesmo que não alfabetizada, passa a compreender para que se escreve e qual é o uso social da
questões relacionadas a história.
escrita. O ambiente escolar é um espaço público e
as crianças passam uma grande parte do seu temPara promover práticas de alfabetização e lepo nela, neste sentido, é um local que promove a
tramento o professor e educador da infância aprendizagem e a socialização. A organização dos
atua como o escriba das crianças, registrando espaços na escola e a sua estrutura física deve ser
as falas das crianças e contribuindo para que pensada no sentido de propiciar aos alunos o meela forme uma linha de raciocínio e compreen- lhora aproveitamento possível contribuindo para o
der o que o professor escreve e de que forma seu processo de ensino e aprendizagem.
a escrita funciona no meio cultural em que viTodos os envolvidos com a escola devem prevemos.
ver formas de organização dos espaços escolares
no sentido de proporcionar as crianças, ambientes
acolhedores que contribuam para o seu desenvolvimento e que sejam agradáveis. Por meio do planejamento dos espaços é possível prever ações
pedagógicas a serem desenvolvidas, tendo como
fundamento e objetivo a aprendizagem efetiva de
todos.
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[...] é claro que estar alfabetizado para continuar no
circuito escolar não garante estar alfabetizado para a
vida cidadã. As melhores pesquisas europeias distinguem cuidadosamente parâmetros como: alfabetizado
para a rua, alfabetizado para o jornal, alfabetizado para
livros informativos, alfabetizado para a literatura (clássica ou contemporânea) etc. A essa lista temos de agregar agora: alfabetizado para o computador e para a
internet. Isso implica reconhecer que a alfabetização
escolar, por um lado, e a alfabetização necessária para
a vida cidadã, para o trabalho progressivamente automatizado e para o uso do tempo livre, por outro, são
coisas independentes. (FERREIRO, 2002, p. 79)

De fato, ainda é preciso aprender a ler e escrever, mas
a alfabetização, entendida como aquisição de habilidades de mera decodificação e codificação da linguagem
escrita e as correspondentes dicotomias analfabetismo
x alfabetização e analfabeto x alfabetizado não bastam
mais. É preciso, hoje, também saber utilizar a leitura e a
escrita de acordo com as contínuas exigências sociais,
e esse algo mais é o que se vem designando “letramento” (COLELLO, 2010, p. 86 apud MORTATTI, 2004,
p. 34)

A escola na perspectiva do letramento, torna-se um espaço em que a aprendizagem acontece de modo a considerar as necessidades
reais dos alunos. Com o planejamento do ambiente, das ações e dos materiais torna-se mais
fácil atingir as metas traçadas, contextualizando a sua prática e as suas ações e tornando o
ensino mais prazeroso.

O uso da tecnologia no ambiente alfabetizador pode se efetivar por meio do computador
que permite formas diferentes de aprendizado,
os símbolos, as teclas e as letras permitem que
a criança adquira noções sobre a quantidade
de letras, que estas são usadas repetidamente
nas diferentes palavras, etc. Os recursos tecnoSegundo Silva; Duarte (2013) tais questões
lógicos podem complementar o processo de
nos levam a pensar sobre os espaços dispoalfabetização e letramento com o uso da interníveis na escola e como tais espaços são utinet, observação de diferentes formas de escrilizados de forma a promover a aprendizagem.
ta, dentre outras.
Neste sentido, o professor deve criar condições
e situações de aprendizagem diferenciadas no
Nas atividades cotidianas, nem sempre o
sentido de contribuir neste processo. Pensar
professor é capaz de atentar-se as situações
sobre os espaços e materiais e sobre a forma
que surgem de maneira imprevisível e caso
de trabalho com o ambiente alfabetizador não
não tenha claro qual é a verdadeira função do
é tarefa simples e é preciso que o professor
ambiente alfabetizador e como ele se constitui,
tenha consciência do seu papel enquanto facias atividades ali propostas não serão efetivalitador da aprendizagem dos alunos.
das com êxito. Além da sala de aula, existem
diferentes espaços na escola que podem ser
O indivíduo letrado vive situações sociais diferentes
transformados em ambientes alfabetizadores que demandam usos funcionais diferenciados em seu
de ensino e de aprendizagem, podemos citar cotidiano e podem determinar a natureza do seu comcomo exemplo as salas de informática, biblio- portamento. Se por um lado, o contexto social determina as práticas sociais do indivíduo, por outro, são neteca, quadras, etc.
Com base nas ideias de Ferreiro (1986)
podemos afirmar que ter um ambiente alfabetizador não garante o sucesso na aprendizagem, a presença do objeto não garante o
conhecimento, mas a sua ausência promove o
desconhecimento. Para que a criança adquira
conhecimento sobre a língua escrita ela deve
escrever, neste sentido, a escrita tem um papel
fundamental neste processo de aprendizagem.

cessárias habilidades individuais de leitura e de escrita.
(NUCCI, 2005, p. 55)

Com base nas ideias de Souza (2005) cabe
ao professor promover condições necessárias
que auxiliem o desenvolvimento da criança,
com base nos princípios da autonomia e do
exercício da cidadania. As atividades diversificadas e o contato com diferentes materiais
contribuem nesse processo à medida que propiciam diferentes formas de aprendizagem e o
contato com diferentes materiais alfabetizadores e pensados na perspectiva do letramento.
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No campo da psicologia, os estudos sobre a
psicogênese da língua escrita, desenvolvidos
por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, trouxeram
uma importante contribuição, refletindo nos
currículos nacionais e nos materiais pedagógicos produzidos pelo Ministério de Educação
para a formação de professores.

precisam tornar-se necessárias à criança para
que ela possa apropriar-se significativamente
deste processo, pois para as crianças pequenas, num primeiro momento, a oralidade é suficiente para comunicar-se, e antes de aprender
códigos escritos, a criança precisa entender
porque estes códigos são necessários.

É preciso discutir sobre os aspectos relativos a alfabetização e ao uso da língua, bem
como o processo de apropriação dos sistema
de ensino alfabético e a necessidade de uma
alfabetização que vá além da decodificação de
símbolos, partindo para um aprendizado em
que o contexto social é levado em consideração, além das práticas de efetivo letramento e
imersão na cultura letrada e escrita de nossa
sociedade.

As brincadeiras e o desenho na escola devem permear as atividades de letramento e alfabetização e serem desenvolvidas em um ambiente que facilite a aprendizagem com uma
diversidade de materiais. As crianças devem
ser desafiadas nas atividades propostas pelos
professores, de maneira que o aprendizado
ocorra de maneira significativa, ampliando os
seus conceitos e sugerindo diferentes formas
de ação para que a criança seja capaz de elaborar e reelaborar suas hipóteses.

De acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (2009) as
práticas pedagógicas para a Educação Infantil
devem ter como eixos norteadores as brincadeiras e as interações, desta maneira assegurar as experiências de conhecimento de si e
do mundo, e as experiências nas diferentes linguagens, possibilitando experiências de interação a apropriação da linguagem oral e escrita,
convivendo com diferentes gêneros textuais e
suportes, garantindo um repertório de experiências significativas.
O ensino da língua escrita abarca uma infinidade de
saberes, habilidades, procedimentos e atitudes que se
constroem em longo prazo pela possibilidade de, entre
tantas coisas, conhecer letras e expressar sentimentos, decodificar sinais e interpretar o mundo, selecionar informações e articular ideias, escrever palavras e
se relacionar com o outro, conhecer as arbitrariedades
do sistema e aprimorar esquemas de organização do
pensamento, desenhar traçados convencionais e recriar
as dimensões humanas de tempo e espaço, respeitar
normas e constituir-se como sujeito autor, adestrar os
olhos e viajar por meio da leitura, dominar a mão e usufruir o direito à palavra. (COLELLO, 2010, p. 78)

Segundo Vygotsky (2009) aprender a ler e
a escrever enquanto uma habilidade motora
difere-se que ler e escrever enquanto uma atividade cultural complexa, a leitura e a escrita

Na Educação Infantil, temos a prática de registro dos trabalhos e de escrita de cartas, tais
práticas contribuem e são fundamentais quando abordamos a perspectiva de Letramento
neste ciclo de aprendizagem. Constituir a sala
de aula como um ambiente alfabetizador é fundamental, quanto mais cedo as crianças forem
apresentadas ao mundo das letras, mais cedo
irão perceber para que e para quem se escreve e qual é a função da leitura e da escrita em
todos os contextos sociais.
[...] tentando dar uma definição de ambiente alfabetizador a autora descreve o resultado do questionário,
[...] Em casa, são mais comuns objetos de leitura como
livros e revistas. A Bíblia em seguida. Por último ficam
jornais impressos, apostilas, catálogos, receitas e folhetos de todo tipo. É interessante notar que os jornais não
são os objetos mais presentes nos lares das crianças
pesquisadas. Os livros, quando existem, estão, na maioria das vezes, em estantes abertas, disponíveis. As revistas mais citadas foram as de histórias em quadrinhos
e as de notícias [...]. Dos jornais citados, a maioria é
standard (de tamanho maior). (RIBEIRO 2010 p.518).

Soares (2009) aponta que a escola de Educação Infantil deve aprofundar e enriquecer
o processo de letramento que as crianças já
vivenciam em suas residências e nos locais
que frequentam, antes mesmo de chegarem
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à escola. Neste sentido, a leitura e a escrita
na educação infantil devem ser valorizadas e
a imersão das crianças no mundo letrado é
essencial, sempre pensando no caráter lúdico
que permeia a Educação Infantil.

De acordo com Silva (2013) a organização
em sala de aula, enquanto espaço vivo, real e
de construção do conhecimento, precisa intensificar a visualização e a materialização das práticas educativas como projetos de vida, cujas
necessidades das crianças requerem sentir o
A qualidade e a diversidade dos materiais que trabalham e o que aprendem nas diferenque se encontrem disponíveis para as crianças tes situações que lhe são proporcionadas.
nesta fase de escolarização são importantes
no sentido de criar um ambiente alfabetizador
Estes espaços devem permitir o acesso das
rico e que contribua para que a criança possa crianças e devem ser organizados para que
ser estimulada e construa as suas hipóteses elas possam ver e manusear os livros, também
sobre o sistema de escrita. O professor atua na é importante que, no acervo desses espaços,
mediação deste processo, facilitando e inter- haja livros e textos de diferentes tipos: livrosvindo em suas ações para que a aprendizagem -brinquedo, livros interativos, contos, poemas,
ocorra de maneira significativa.
livros de arte, textos verbais e visuais, enciclopédias, livros de pesquisa, jornais, gibis, revistas, etc.

[...] sabemos, que é crucial o contexto de vida
das crianças com quem trabalhamos para o processo de construção de um currículo. Entendemos também que uma compreensão mais aprofundada de quem são as crianças e de como
constroem conhecimentos é obtida com a realização de cada trabalho e com o desenvolvimento de pesquisas relacionadas às crianças e aos
fatores sociais e culturais que as influenciam na
construção de seus conhecimentos. (KRAMER,
1989, p.39)

Um dos desafios da Educação Infantil é o de
democratizar o acesso às práticas sociais da
leitura e da escrita contribuindo para que sejam criados espaços de aprendizagens no qual
a criança possa apropriar-se de tais conhecimentos, neste sentido, torna-se de fundamental
importância a construção de um ambiente letrado capaz de propiciar as crianças diferentes
aprendizagens.

Segundo o RCNEI (1998) o espaço da Educação Infantil deve contribuir na ampliação das
habilidades de uso das diferentes linguagens,
contribuindo para que as crianças participem
de experiências de letramento cada vez mais
cedo. Esse contato com um ambiente letrado
e alfabetizador amplia as possibilidades de
aprendizagem e contribui para a inserção destas crianças nas diferentes práticas sociais do
meio em que vivem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os métodos utilizados na alfabetização modificam-se com o passar dos tempos, com base em
estudos, pesquisas, mudanças na sociedade e novas demandas sociais. Passamos a conceituar os métodos de alfabetização considerados tradicionais e que foram utilizados nas escolas
brasileiras por vários anos.
A alfabetização e o letramento devem ocorrer juntos, aliando um ensino sistemático de notação
alfabética com a vivência das práticas cotidianas e a escola deve considerar as práticas leitoras
e escritoras que são vivenciadas fora do espaço escolar para que o letramento realmente seja
contextualizado e não apenas uma forma de aprendizagem em que a escrita seja exercitada para
demonstrar habilidades e competências totalmente desvinculadas da função social que a leitura
e a escrita possui na vida social e nas práticas cotidianas.
É preciso discutir e definir os aspectos sobre a alfabetização e o uso da língua, que vá além
da decodificação de símbolos, partindo para um aprendizado em que o contexto social é levado
em consideração, além das práticas de efetivo letramento e imersão na cultura letrada e escrita
de nossa sociedade. O indivíduo letrado é considerado como capaz de participar das práticas
sociais, interpretar e interagir nas diferentes situações de seu cotidiano e atuar em seu meio.
As crianças devem ser desafiadas nas atividades propostas pelos professores, de maneira que
o aprendizado ocorra de maneira significativa, ampliando os seus conceitos e sugerindo diferentes formas de ação para que a criança seja capaz de elaborar e reelaborar suas hipóteses.
Uma das principais atividades de Letramento na Educação Infantil refere-se as práticas de leitura de histórias para as crianças, além da importância desta atividade, por meio dela, os pequenos são capazes de apropriar-se de conhecimentos que contribuirão para a sua futura inserção
no mundo escrito e letrado.
A criança é um ser social que participa das práticas que permeiam as relações em nossa
sociedade, proporcionar a criança, o mais cedo possível, o contato com diferentes materiais e
portadores de textos vai contribuir para que avancem em suas hipóteses. O ambiente escolar é
um espaço público e as crianças passam uma grande parte do seu tempo nela, neste sentido, é
um local que promove a aprendizagem e a socialização. A organização dos espaços na escola
e a sua estrutura física deve ser pensada no sentido de propiciar aos alunos o melhora aproveitamento possível contribuindo para o seu processo de ensino e aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DA PARCERIA ENTRE
FAMÍLIA E ESCOLA NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

RESUMO: O presente artigo trata sobre a educação especial no Brasil com ênfase na inclusão
escolar e suas possibilidades educativas, bem como apresenta de modo geral conceitos, breve
parte da história e documentos oficiais e teorias que contribuem para o processo inclusivo.
A presente pesquisa buscou alcançar um aprofundamento do conhecimento da inclusão no
âmbito social e escolar. É relevante que todos sem distinção sejam incluídos socialmente e
permaneçam formando assim uma sociedade mista e que ofereça equiparação de oportunidades. Apresenta também a importância da construção de uma sociedade democrática. A
inserção da diversidade nos currículos nas práticas pedagógicas, nas políticas educacionais e
na formação docente, deve ser colocada em prática. Assim o ambiente escolar poderá contar
com a família e se tornar favorável aos alunos de todos os grupos sociais, étnicos e culturais.
A escola é defendida como uma entidade socializadora que deve incorporar as diversas culturas, afim de que crie um ambiente sociável onde todos possam manifestar seus ideais sem
medo e sem serem discriminados. A escola deve oportunizar situações de igualdade no ensino
ajudando-os a superar as dificuldades e carências do contexto onde vivem. Os educadores
precisam entender que o ato de ensinar requer afeto, quando existe prazer em aprender, certamente aprende-se melhor.

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Família; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

educação brasileira tem diante de si o desafio de possibilitar o acesso e a permanência
dos alunos com necessidades educacionais especiais na escola, na perspectiva inclusiva. No entanto, compreender quais são as políticas públicas de educação inclusiva
em documentos legais é fundamental para identificar os avanços e recuos presentes no sistema
educativo.
Para falar de políticas de inclusão social, é necessário definir o que o Poder Público chama
de políticas de inclusão, tais iniciativas em geral destinam-se a pessoas que por alguma razão
social, física ou limitação psíquica estão à margem da sociedade. A atual proposta de inclusão
enfatiza a necessidade da desconstrução de preconceitos, reafirmando a luta pela garantia e
igualdade de direitos e oportunidade a todos.
Sabe-se que para conviver em uma sociedade livre, justa e solidária é necessário compreender que todos são iguais se tratando de direitos e deveres, entretanto é de fundamental importância superar a dificuldade de aceitar aquilo que aparentemente foge do padrão de normalidade.
Veremos documentos importantes que fazem parte do processo inclusivo da educação são
eles: Declaração de Salamanca 1994, Lei de Diretrizes e Bases para a educação, e a convenção
de Guatemala que proíbe qualquer tipo de diferenciação da pessoa com deficiência.
Numa proposta de inserção, socialização e aprendizagem cabem aos professores diante dos
desafios respeitarem as diferenças e promover formas alternativas para trabalhar com seus aos
seus alunos.
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LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS
De acordo com estudos de (SAWAIA, 2006),
para falar de políticas de inclusão social, é necessário definir o que o Poder Público chama
de políticas de inclusão, tais iniciativas em geral destinam-se a pessoas que por alguma razão social, física ou limitação psíquica estão à
margem da sociedade.
Nesse sentido, o Poder Público, leia-se Estado nas suas diferentes esferas: Federal, Estadual ou Municipal, tem como direcionamento administrativo, via legislação (Constituição
Federal), estratégias para elaborar e implantar
políticas de inclusão social.

Devemos ter a clareza e esclarecer às famílias mais vulneráveis e à sociedade de maneira
geral, que é preciso participar da efetivação de
políticas públicas, não somente a determinados segmentos excluídos da sociedade, mas a
todo e qualquer cidadão, a isso damos o nome
de empoderamento, que é o uso do poder do
indivíduo para fazer escolhas, assumir o controle de sua vida e tomar suas próprias decisões.
A inclusão social é o conjunto de medidas e
ações que fazem parte do direcionamento da
sociedade e das autoridades legalmente constituídas, tais medidas visam combater a exclusão nas áreas da educação, do trabalho, da
mobilidade urbana, entre outras. Ela ainda tem
como norte a promoção do acesso a bens e
serviços de toda ordem dentro da sociedade.
Infelizmente, no Brasil temos poucas experiências positivas no quesito inclusão, mas como
pontuamos, estamos caminhando lentamente
para se chegar a essa conquista.

Exemplo: no caso das pessoas portadoras de
alguma deficiência existem acordos nacionais
e internacionais que mostram diretrizes para
a inclusão de pessoas com limitações físicas.
Assim, observamos a construção de calçadas
com rebaixamento para facilitar a mobilidade
Temos inúmeros exemplos de inclusão social
dessas pessoas nas vias públicas e nas escona escola. Hoje, crianças com alguma síndrolas, claro que ainda lentamente.
me ou mobilidade reduzida têm que frequenFalaremos do caso da deficiência visual, pe- tar a escola comum, ou seja, esse processo
quenas mudanças nos semáforos das grandes avançou, pois há pouco tempo os pais eram
cidades com sonorização para que as pesso- obrigados a recorrer a escolas especiais para
as com alguma dificuldade visual ou com o que os filhos com alguma limitação pudessem
total comprometimento possam locomover-se estudar.
pela cidade com mais tranquilidade. Claro que
A possibilidade de a criança frequentar a
quando falamos de inclusão social, não estamos exclusivamente falando de pessoas com mesma escola amplia o leque de atuação tanto
alguma deficiência, mas de uma maneira mais dos professores, que podem trabalhar na sala
ampla são todas as pessoas que estão excluí- de aula as diferenças que cada pessoa tem
e, portanto, não existem melhores nem piores
das do sistema social comum.
e também dos alunos, que aprendem a conviA política de inclusão de alguma maneira po- ver com pessoas que podem somar dentro das
tencializa ações para que essas pessoas vivam suas possibilidades.
o mais próximo possível de uma pessoa que
Em certa medida, essas pessoas e suas
não tem nenhuma restrição, ou pelo menos na
teoria deveria ser assim. Sabemos que ainda famílias sofrem, não somente pela restrição a
temos grandes hiatos nesse quesito, contudo, que os seus familiares são expostos na vida
o Brasil ratificou muitos acordos internacionais cotidiana, mas de experimentarem as dificuldafavoráveis à inclusão social e um primeiro pas- des em viver no limite do direito e da perspectiva de um dia serem efetivamente incluídas.
so foi dado.
Como bem relata Sawaia (2006):

1339

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

Quando falamos de sofrimento, estamos nos
referindo a um específico, ao sofrimento ético-político, que é a dor (físico-emocional) evitável
do ponto de vista social, pois é infligida pelas
leis racionais da sociedade a sujeitos que ocupam determinadas posições sociais. Falamos
do sofrimento que a sociedade impõe a alguns
de seus membros, da ordem da injustiça, do
preconceito e da falta de dignidade (SAWAIA,
2006, p.45).

DIREITOS E DEVERES
A Declaração de Salamanca na Espanha
07 e 10 de julho de 1994, o mesmo trata de
questões que possa melhorar a políticas e práticas relacionadas ao movimento de inclusão
social. Segundo a Declaração de Salamanca
(Brasil, 1994):

vigente no Brasil, nos colocando dentro de 1/3
dos países membros da ONU que possui legislação específica para as pessoas com deficiência.
O termo “deficiência” significa uma restrição
física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de
exercer uma ou mais atividades essenciais da
vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. Discriminação contra as
pessoas portadoras de deficiência:
a) o termo “discriminação contra as pessoas
portadoras de deficiência” significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em
deficiência, antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou percepção
de deficiência presente ou passada, que tenha
o efeito ou propósito de impedir ou anular o
reconhecimento, gozo ou exercício por parte
das pessoas portadoras de deficiência de seus
direitos humanos e suas liberdades fundamentais.

O termo necessidades educacionais refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas
necessidades se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem. As
escolas têm de encontrar maneiras de educar
b) Não constitui discriminação a diferenciacom êxito todas as crianças, inclusive as que
têm deficiências graves (BRASIL, 1994, p. 17- ção ou preferência adotada pelo Estado Parte
para promover a integração social ou o desen18).
volvimento pessoal dos portadores de deficiênOs princípios da Convenção de Guatemala cia, desde que a diferenciação ou preferência
reafirmam a Declaração dos Direitos Humanos não limite em si mesma o direito à igualdade
de 1984, agora dirigida à população especí- dessas pessoas e que elas não sejam obrigafica das pessoas com deficiência enfatiza: o das a aceitar tal diferenciação ou preferência.
respeito incondicional à dignidade e a singu- Nos casos em que a legislação interna preveja
laridade; a independência e autonomia para a a declaração de interdição, quando for necesplena participação na vida comunitária; a não sária e apropriada para o seu bem-estar, esta
discriminação e a plena inclusão social com não constituirá discriminação (CORDE, 200-?).
respeito as diferenças, a igualdade de oportuESCOLA E INCLUSÃO
nidades incluindo igualdade entre gêneros, e
o respeito pelas capacidades em desenvolviSegundo Sassaki, a inclusão social é o “promento das crianças, adolescentes e adultos
cesso pelo qual a sociedade se adapta para
com deficiência.
poder incluir, em seus sistemas gerais, pessoSegundo a Coordenadoria Nacional para a as com necessidades especiais e, simultaneaIntegração da Pessoa Portadora de Deficiên- mente, estas se preparam para assumir seus
cia - CORDE, e as obrigações geradas para papéis na sociedade”. (1999, p.41). Esse procada País signatário da Convenção, ressalta a cesso inclusivo só é possível quando a sociequalidade do conjunto de normas e legislação dade tem um olhar diferenciado que visa não
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apenas seus próprios interesses, mas que se
O professor especializado deve ter ou uma
preocupa com o outro acolhem e contribuem formação em nível de graduação no campo
para que se concretize o direito de aprender, ir da educação especial, associada à formação
e vir num Estado que é livre:
de docentes para a educação infantil e séries
iniciais do ensino fundamental. Ou compleUma das grandes contribuições da educação mentação de estudos em área específica da
inclusiva é desenvolver nas pessoas a capaci- educação especial em nível de pós-graduação,
dade de conviver com as diferenças de forma a partir da licenciatura em uma das diversas
natural, levando as pessoas com deficiência áreas que integram o currículo da educação
ou não a uma vida autônoma e plena uma vez básica (SANTOS, 2009).
que os direitos e os deveres são para todos os
cidadãos (ORTEGA E TOREZANI 2012, p.12).
A legislação prevê também que sejam dadas oportunidades aos professores em serviço
Um ambiente escolar diversificado é um lu- para se especializarem em educação especial.
gar onde promove desde cedo desenvolvi- Assim, de acordo com a legislação, o profesmento acadêmico e social. Logo nos primei- sor do ensino regular deve estar capacitado
ros momentos de vida acadêmica as crianças para lidar com os alunos com necessidades
aprenderão a lidar com as diferenças e contri- educacionais especiais, o que fará auxiliado
buirão para que a inclusão aconteça de fato. por especialistas que lhe darão o suporte para
Já os alunos que possuem necessidades es- realização de suas atividades (2009, p. 5).
peciais estarão se preparando para assumir as
responsabilidades que a vida futura traz (ORA adaptação curricular também é de extrema
TEGA E TOREZANI 2012, p.12).
importância para a inclusão desses alunos. Um
currículo que seja diversificado, que trabalhe
Todos os que são discriminados por suas dea heterogeneidade e que a qualquer momenficiências devem ter o pleno conhecimento de
to possa sofrer algum tipo de modificação ou
seus direitos quanto à inclusão na sociedade.
adaptação é importantíssimo para esse procesO princípio da equidade deve ser o principal
meio para promover a inclusão social e escolar so.Para Coll, 1986, o currículo consiste na exeem nossa sociedade. Uma educação escolar cução de projetos que determinam os objetos
inclusiva deve oferecer condições favoráveis da educação escolar e com isso há uma vincupara a educação de todas as crianças, as ditas lação com o projeto pedagógico. A elaboração
“normais” ou não. Oferecer uma educação de curricular é a explicação do projeto que presiqualidade e que trabalhe com a diferença, isso de e guia as atividades educacionais escolatem que ser o objetivo da escola. Mostrando- res, precisando as intenções que se encontram
-os que eles podem ser diferentes como são, em sua origem e proporcionando orientações
mas que não precisam se sentir angustiados sobre o plano de ação, para levá-las a cabo.
ou tristes e se isolarem por serem diferentes Com este propósito, a elaboração inclui informações sobre o quê, quando e como ensinar
(ORTEGA E TOREZANI 2012, p.12).
e avaliar (COLL, 1986, p.24) .
A preparação da comunidade escolar é um
Pensar em todos esses fatores faz com
fator primordial para lidarem com essa realidade, pois sem os profissionais competentes não que a inclusão seja mais significativa e eficienhaverá inclusão como está na legislação. O te, levando em conta que esse trabalho tem
profissional de educação é o responsável pela que ser exercido em conjunto. Estado, socieintegração e inclusão desses alunos em sala dade, escola e família devem se entrelaçar
de aula e principalmente o professor, pois este para que as crianças deficientes sejam aceitas
é o facilitador do ensino e facilitador do conhe- como elas são com suas dificuldades e princimento.Segundo Santos:
cipalmente suas capacidades e habilidades.
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Quando houver políticas públicas educacionais
que respeitem o ser humano em suas diferenças, que possibilitem a eles estar na escola,
interagir, socializar-se e aprender, podemos
acreditar que as políticas estarão cumprindo
o seu papel. Para tanto, não basta o aumento
das matrículas em escolas comuns e em classes especiais, pois mesmo sendo satisfatórios
os dados quantitativos, eles não substituem
o atendimento especializado a esses alunos
(COLL, 1986).
O processo de inclusão de forma efetiva exige
do educador mais do que uma formação, exige
dele habilidades e competências que possibilitam aos seus alunos suporte para que possam se desenvolver esse profissional deve ser
paciente, tolerante e flexível; qualidades essas
que trabalhadas em conjunto com os demais
profissionais o ajude a superar as dificuldades
e necessidades que ocorrem no cotidiano do
ambiente escolar inclusivo, pois nem sempre
o educador recebe o suporte necessário para
enfrentar tais dificuldades, sendo assim deve-se ele recorrer a sua criatividade para que o
processo educativo seja o mais propício possível para que a inclusão e integração aconteça,
a não preparação e capacitação desse profissional pode trazer atrasos e danos irreversíveis
a inclusão do aluno (COLL, 1986).
Podemos dizer que a inclusão educacional
se faz necessária, em função de uma histórica
tendência para a exclusão dos sistemas educacionais, que está relacionada com a maneira
como a escola foi criada, sempre colocando à
margem de seus processos, pessoas que não
se enquadram em seus requisitos. A repetência, suspensão e expulsão escolar são exemplos contundentes dessa afirmação. Ao mesmo tempo, incumbiu-se de separar os sujeitos
- tornando aqueles que nela entravam diferentes dos outros que a ela não tinham acesso.
Assim é que a escola e a sociedade se fazem diferentes para os ricos e os pobres, de
acordo com os interesses implícitos em cada
contexto. Por isso, como aponta Glat (2000),

a escola pública, que foi criada como veículo
de inclusão e de ascensão social, vem sendo
em nosso País, inexoravelmente, um espaço
de exclusão – não só das pessoas com NEE,
mas de todos aqueles que não se enquadram
no padrão imaginário de aluno normal. Outro
aspecto importante a ser mencionado em relação à escola é que, ao ingressarem, muitas
crianças encontram uma série de dificuldades
para se adaptarem à vida escolar. Essas dificuldades podem desaparecer ou perpetuar-se.
Quando elas aumentam em complexidade,
acaba impingindo aos alunos que não conseguem vencer os níveis de dificuldades, um “rótulo” depreciativo, um estigma. E estes, uma
vez rotulados, acabam sendo discriminados e/
ou excluídos.

FAMÍLIA E AÇÕES AFIRMATIVAS
Conforme os conceitos de Freire (2003),
como elemento indispensável na formação humana, a família exerce papel de suma importância no desenvolvimento da aprendizagem
da criança, pois a família é a primeira a proporcionar experiências educacionais a estas.
Para Freire (2003), a família de crianças que
apresentam dificuldades de aprendizagem muitas vezes fecha os olhos para o problema apresentado pelo filho e isso prejudica muito uma
possível inicialização de tratamento. É importante que essas famílias conheçam e aceitem
seus filhos da forma que eles são tentando ajudá-los sempre no que for possível e não devem
fazer exigências acima de suas possibilidades
nas áreas que apresentam dificuldade.
A escola é o espaço primordial para se oportunizar a integração e melhor convivência entre
os alunos, os professores e possibilita o acesso aos bens culturais. Portanto é preciso que a
escola busque trabalhar de forma democrática,
oferecendo oportunidades de uma vida melhor
para todos independentes de condições sociais, econômicas, etc. Todos os alunos têm
o direito de estarem na escola aprendendo e
participando, sem serem discriminados ou terem que enfrentar algum tipo de preconceito
por motivo algum (FREIRE, 2003).
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No caso da educação inclusiva, é reconhecida como uma ação política, cultural, social e
pedagógica a favor do direito de todos a uma
educação de qualidade e de um sistema educacional organizado e inclusivo. À escola cabe
à responsabilidade em atender as diferenças,
considerando que para que haja qualidade na
educação é necessário assegurar uma educação que se preocupe em atender a diversidade
(FREIRE, 2003).

Os pais exercem um papel importante nesse processo, pois se trata de uma imagem de
extrema importância para a criança. O bom
relacionamento com a escola também é de
fundamental importância para o sucesso da
inclusão, pois os pais têm experiências e habilidades para ensinar o próprio filho. A construção de uma escola inclusiva é um desafio, pois
requer quebra de paradigmas, enfrentamento
do desconhecido, aceitação do não saber, etc.
As famílias devem ser um verdadeiro apoio O educador é a peça chave para esse procesemocional para a criança com dificuldades de so, pois exerce um papel fundamental na foraprendizagem. Estas crianças enfrentam frus- mação de cidadãos (FREIRE, 2003).
trações frequentes, sobretudo na escola; a faPode-se dizer no sentido da ação que a esmília deve ser um apoio constante que ajude
a superar suas necessidades, pois o ambiente cola tem se respaldado (estatutos, legislações
familiar é essencial para o desenvolvimento de e convenções) e no que tem efetivado, venha a
qualquer criança (FREIRE, 2003).
favorecer a adesão a uma nova forma de educar e pensar; que possa viabilizar a formação
Para o autor, os problemas que os pais têm de uma comunidade na qual nenhum indivíduo
enfrentam para lidar com as dificuldades apre- é sobreposto ao outro.
sentadas por seus filhos, que torna tudo mais
difícil. Um dos grandes problemas encontraComo afirma Freire (2003, p.22) que: Ensinar
dos é a falta de preparo, de apoio aos pais
não é transmitir conhecimentos, mas criar posde crianças que apresentam dificuldades de
aprendizagem. Pois por muitas vezes estes sibilidades para a sua produção ou a sua conspais não sabem como agir, e é comum sen- trução, podendo, assim, possibilitar a formação
tirem-se desorientados e fragilizados diante da sua cidadania. Ou seja, os conhecimentos
de uma situação que não conseguem avaliar e habilidades a serem adquiridos e desenvole controlar. Geralmente estes pais tornam-se vidos na escola pelo aluno serão entendidos
psicologicamente afetados, estressados e até como ferramentas de apoio e de complemensentem-se menos ligados a essa criança do tação para essa formação e conscientização,
que aos outros filhos, e chegam a culpar a si em vez de serem percebidas como finalidades
mesmo ou até um ao outro pelo estado daque- últimas.
la criança, aumentando ainda mais os problemas (FREIRE, 2003).
Seguramente a escola e seus educadores
têm papéis importantes no despontar dessa
A terapia familiar é uma orientação psicoló- perspectiva que pretende o reconhecimento e
gica utilizada com grande êxito, pois ela não
a formação de todos os indivíduos, principalenvolve somente os pais, mas também as
mente daqueles que até a época atual não tivecrianças e algumas vezes os outros irmãos,
pois a dificuldade de aprendizagem da crian- ram oportunidade de o fazerem. Então, pensar
ça acaba afetando a todos aqueles com quem numa escola para todos, requer compreender
elas convivem.Na escola Inclusiva um depende o que realmente é currículo, suas implicações
do outro, professores apoiam professores; pais para o desenvolvimento dos sujeitos e da soapoiam professores; comunidade apoia profes- ciedade, tudo o que lhe dá consistência signifisores e seus alunos; alunos apoiam alunos e cativa enquanto eixo norteador e suporte uma
assim por diante, agindo de maneira a criar um ação pedagógica politizadora e emancipadora.
ambiente agradável e propício para todas as
crianças (FREIRE, 2003).
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O professor inclusivo deve estar ciente do seu
papel de contribuir para formação de uma nova
sociedade, onde não haja nenhum tipo de preconceito e intolerância. E o trabalho com a arte
é uma das formas que professor pode explorar
o potencial do educando, possibilitando condições favoráveis para construção de sociedade
mais justa e igualitária (FREIRE, 2003).

PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Para Carvalho (2005), vivemos um momento fundamental. Talvez, o mais importante que a
Educação Especial vem passando desde o seu
surgimento no Brasil e no mundo. Atualmente,
há um forte entroncamento entre a Educação
Especial contemporânea e a Educação Comum. Este processo não surgiu ao acaso, mas
é decorrência de uma série de transformações
havidas na forma de atendimento das pessoas
com deficiências e das crianças comuns. No
final do século XX, no entanto, o Brasil assume
uma política educacional inclusiva.

Nesta visão, professor inclusivo deve ter a
capacidade e habilidade de proporcionar a inclusão e a integração dos seus alunos de forma
que possibilite se apropriar e descobrir suas
aptidões e particularidades. Entre as principais
habilidades que o educador deve possuir para
o trabalho com alunos necessidades especiais
estão a tolerância, o respeito, paciência, além
Parece que passamos da fase da denúncia
de ser um profissional ativo, flexível e versátil. para a fase do anúncio de uma nova proposta
social: a construção de uma sociedade para toIncluir não é só por todos em situação de dos. Neste cenário e segundo Carvalho (2005,
igualdade, mas sim dar as mesmas oportuni- p. 16) atualmente, sonhamos com “uma escodades e atender suas diferentes necessidades, la ressignificada em suas funções políticas e
e esse são exatamente o papel do professor sociais e em suas práticas pedagógicas para
inclusivo atender as necessidades educacio- garantir a aprendizagem e a participação de
nais dos seus alunos, adaptando conteúdos, qualquer aprendiz.”
refletindo práticas estando comprometido com
o aprender e desenvolver dos seus alunos
O objetivo primordial da educação inclusiva
(FREIRE, 2003).
é, portanto, desenvolver a atenção, escolhendo
O professor deve sempre buscar novos conhecimentos e estratégias para ministrar as
aulas. Se as autoridades não se preocupam
com a situação da maneira que deveriam, os
educadores que estão mais próximos dos alunos podem contribuir para o desenvolvimento
dessa criança especial. O homem se define
pela capacidade e qualidade das trocas que
estabelece e isso não seriam diferentes com
os portadores de necessidades educacionais
especiais (FREIRE, 2003).
Sendo assim, se torna possível concluir que o
educador é capaz de mudar uma história, criar
um novo final. Propiciar as crianças especiais
uma educação de qualidade e agir de maneira que essas crianças se sintam definitivamente inseridas no meio em que vivem (FREIRE,
2003).

tarefas que as desenvolvam e, em seguida, cultivar a concentração, a persistência, a paciência como atributos da atenção, fazendo assim
com que esta criança interaja com o mundo lá
fora, dentro de uma escola normal.
De acordo com Declaração de Salamanca e
a LDB 9394/06, que definem os elementos essenciais da escola para definir-se como inclusiva, os princípios se sucedem e se alternam,
trazendo e levando influências sem ordem hierárquica ou sequencial da seguinte forma:
• Princípio - Aceitação das Diferenças - para
o reconhecimento e aceitação das pessoas.
• Princípio - Acessibilidade - no atendimento das crianças com deficiência física ou
sensorial;
• Princípio - Currículo Multicultural Crítico 1344

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

•
•

•

•

•

•

para abranger toda a diversidade do povo
brasileiro em sua identidade e manifestação cultural;
Princípio - Por outra Pedagogia - a implantação de uma gestão da classe direcionada à diversidade das crianças;
Princípio - Avaliação Formativa - para
compreender a maneira como aprende, o
que já sabe e o que resta a aprender, desafiando-o para a questão da promoção e
certificação dos alunos com deficiência;
Princípio - Formação do professor crítico-reflexivo - a formação do professor consta de todas as indicações sobre a necessidade de reformulação da escola;
Princípio - Gestão Participativa – somente por meio da participação de todas as
pessoas da escola, imbuídas do ideal de
reformar os pontos negativos e reforçar
suas ações positivas, poderá a escola
avançar e fornecer uma educação de alta
qualidade a seus alunos;
Princípio - A parceria Escola x Família x
Comunidade – a necessária parceria com
a família, mostrando a importância de trazer os pais para a escola;
Princípio - Apoio do Serviço Especializado – nesse princípio aponta a importância
do trabalho sintonizado entre a escola e
os profissionais das áreas de Psicologia,
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Psicopedagogia etc, que atendem as crianças com deficiências, para
o acompanhamento e o direcionamento
das ações didáticas com elas (AMARAL,
2003).

mesmo que momentaneamente, os desafios,
as necessidades de cada geração.
Segundo Amaral (2003, p. 12): A ideia de
inclusão social se baseia em princípios, tais
como: a aceitação das diferenças individuais
como um atributo e não como um obstáculo,
a valorização da diversidade humana pela sua
importância para o enriquecimento de todas as
pessoas, o direito de pertencer e não ficar de
fora. Uma educação voltada para a cidadania
tem sido um dos grandes desafios da educação contemporânea. Cidadania em linhas muito amplas seria o pertencimento de classe,
sexo, idade, raça ou condição. Somos iguais
enquanto seres humanos é uma prática social
e está associada a valores, sentidos e identidades que são organizados de acordo com os
preceitos que cada sociedade, em seu tempo,
estipula.
Neste particular Gentili e Alencar (2002, p.
67 e 68) registrou que: “Para alguns, por exemplo, educar para a cidadania significa formar
indivíduos que conheçam seus direitos, seus
deveres e suas obrigações; especialmente, capacitá-los para o exercício consciente da participação política”

Para outros, formar cidadãos e cidadãs significa dotar os indivíduos das competências
necessárias para adaptar-se com rapidez às
modificações que sofre o mundo produtivo, permitindo que eles contribuam ativamente para o
crescimento econômico do país. Analisando a
citação o que viria ser “educar para a cidadania”, podemos pensar que qualquer uma seria
Atender a todos os princípios tem sido a válida para estabelecermos as reais intenções
meta de muitas escolas, porém é um desejo e objetivos da escola e da educação com que
a ser conquistado aos poucos correndo o ris- se pretende desenvolver a formação do aluno.
co de cada época sofrerem mudanças nesses
princípios. A partir de mudanças sociais e ecoNo que diz respeito, especificamente, à pesnômicas, novas formas de exercer o “ensinar” soa com necessidades especiais, se respaldarforam transformando e democratizando os co- mos a ação escolar a partir da segunda exnhecimentos que antes eram restringidos pelos pressão, sua cidadania, de certa forma, já lhe
núcleos familiares e classes sociais. Assim, a foi atribuída ao nascer, e a escola, dentro de
escola que hoje conhecemos em suas funções sua função social e educativa, irá assegurar o
e estrutura é resultado da busca por satisfazer, reconhecimento de um direito próprio.
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
No estado do Espírito Santo há apenas a definição de que a oferta de ensino especial pela
rede pública estadual deva ser obrigatória e
gratuita, com escolas exclusivamente destinadas à educação especial ou não e delegando
à família a escolha do tipo de atendimento a
ser escolhido.

Os serviços de apoio definidos pelo Estado também variam bastante: no Espírito Santo
se faz referência somente à sala de recursos e
professor itinerante, oficinas pedagógicas e de
formação e capacitação profissional, instrução
ou interpretação da LIBRAS, Braille, códigos
aplicáveis, orientação e mobilidade, atividades
de vida diária.
A grande distinção com relação aos professores segue, na maioria dos estados a recomendação do CNE: professores capacitados
para o ensino regular e professores habilitados
para a educação especial, variando, conforme
o estado, as exigências com relação ao nível
de formação (médio ou superior), bem como,
dentro deste último, entre a licenciatura, os cursos de especialização e a pós-graduação stricto-sensu.

Com relação às classes e escolas especiais,
as disposições normativas também se referem aos itens apontados no parágrafo anterior.
Além desses, em todos eles se recomendam
que devam ser oferecidas oportunidades de
seus alunos manterem convívio com crianças
em sala regulares, e se organizarem de forma a
atenderem às exigências básicas de organização curricular determinada pela legislação em
Enfim, com relação à educação profissional,
vigor e pelos documentos nacionais de orientação curricular, com destaque para os PCNs. somente os documentos fazem alguma referência à necessidade de, de um lado, as
escolas de formação profissional se
preparar para receber alunos com
necessidades educacionais especiais e, por outro, que as instituições de educação especial ofereçam educação profissional
para aqueles alunos que não
puderem ser absorvidos
pelas escolas da rede
regular de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre as dificuldades atuais encontradas na educação de crianças com deficiência em nosso
país, a falta de conhecimentos de muitos profissionais sobre as limitações e habilidades desses
alunos, deixa uma lacuna enorme entre a educação e a inclusão destes. A capacitação dos
profissionais de educação é de fundamental importância para que atendam essa demanda de
alunos com deficiência nas escolas desde a educação infantil.
As decisões de organização escolar e de seu funcionamento, relacionado aos professores, à
estrutura e funções da equipe devem tornar possíveis as intenções educativas, estas por sua vez,
devem ser oferecidas pelas escolas.
Para isso, muitos documentos que foram abordados neste artigo revelam grande possibilidade de inclusão, mas não é o que realmente percebemos. Há ainda muita precariedade no que
diz respeito à efetivação das leis de inclusão. Temos que desmistificar o slogan imposto pelo
Estado de “Educação para todos” e refletir como essa educação está sendo realizada e de que
forma está sendo realizada principalmente para crianças com deficiência.
Ter as leis e as mesmas não serem efetivadas de fato de nada adianta. Uma boa profissionalização dos educadores e a flexibilidade das ações pedagógicas são bons caminhos para uma
inclusão transformadora e adaptável a qualquer indivíduo, respeitando suas diferenças e os reconhecendo como cidadãos. E para finalizar, a escola inclusiva é uma tendência a ser efetivada
neste novo século e só assim poderemos derrubar os preconceitos e entraves que abordam o
desenvolvimento da cidadania para todos.
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Ensino a Distância no Brasil e a Perspectiva
de Avaliação da Qualidade da Educação das
Instituições de Ensino Superior

RESUMO: Tendo em vista a abrangência exponencial do Ensino a Distância no Brasil e no mundo, faz-se necessário o desenvolvimento de mecanismos de aperfeiçoamento metodológico às práticas de avaliação e atribuição de valor as ações processadas nesses territórios de
aprendizagens. Sendo assim, o presente artigo tem por objeto verificar o desenvolvimento e
os processos de avaliação da Educação a Distância, dentro das perspectivas de qualidade da
educação. Para tanto, o mesmo recorrerá às questões históricas, que delimitam o surgimento
da EaD, seus princípios e definições e, por fim, ensejará em bibliografia a respeito das metodologias de avaliação consideradas ao Ensino a Distância, atualmente no Brasil, em perspectiva ao exterior, sendo elas o livro Educação 3.0 Aplicando o PDCA nas instituições de ensino
de Rui Fava, que traz uma abordagem simples e atualizada de conceitos de Administração à
gestão da educação à distância também entre tantos outros assuntos e o texto de “Global
Networks: Computers and International Communication” de Linda M. Harasim.

Palavras-chave: Avaliação; Ensino a Distância; Qualidade; Ensino; Políticas Públicas; Ensino
Superior.
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INTRODUÇÃO

A

s primeiras ocorrências do modelo de educação à distância, percebem o seu início, com
tecnologias que envolviam meios com identidade mais analógica, tais como, o estudo por
correspondência, via rádio ou televisão.
Atualmente, no mundo, o número de recursos para viabilizar os canais de comunicação para a
EaD têm se ampliado significativamente, impulsionado principalmente pelo advento da internet e
a sua velocidade e capacidade de fluidez de dados, tanto do ponto de vista dos processos envolvidos, como das avaliações, interna e externa, que podem acontecer em tempo real, inclusive
com rápido feedback sobre resultados.
Uma característica marcante relacionada à modalidade de ensino à distância para muitos
sujeitos participantes dela é a flexibilidade oferecida do ponto de vista de horário, local e estratégias de aprendizagens, com maior autonomia do aluno, logicamente possível pelo fato da
aprendizagem poder ocorrer em ambiente diverso do espaço escolar restritivo nesses termos,
que naturalmente se impunha.
Podemos dizer que o ensino à distância, principalmente, nos tempos atuais vem quebrando
diversos paradigmas do ponto de vista da educação, mas será que esta mudança afetou as
didáticas/metodologias de aprendizagens, ao ponto de se dizer que o mesmo acompanharia
facilmente a demanda de benchmarking em relação à tradição que o ensino presencial carrega
consigo?
O Benchmarking aqui é entendido como um processo que visa melhoria contínua de suas
melhores práticas, conforme nos apresenta Rui Fava (2014). Podemos observar evidências de
que a adesão ao ensino à distância está em curva ascendente nos últimos anos. Essa ascensão
é principalmente, atribuída a sua maior capacidade de incluir do aluno, por promover espaços e
tempos mais amplos para a criação de oportunidades de qualificação do ensino para o trabalho,
com custos menores que o ensino presencial.
Ainda assim, essa inclusão e amplitude proporcionada pelo EaD não fugirá ao debate relacionado à qualidade da educação que já permeia há tempos o ensino presencial e, que se impõe
na superação dos resultados atuais no que diz respeito ao déficit de produtividade apresentados
aqui no Brasil em relação a países desenvolvidos no mundo.
Muito embora, certa parcela deste déficit componha o resultado da infraestrutura das empresas, outra parte significativa fica a cargo da formação do profissional, o que recai em resultados
de uma educação básica frágil, seguida de uma herança fadada a lacunas, como aponta estudo
da FECOMÉRCIO em site da UOL notícias:
Em termos de riqueza, o Brasil produz em uma hora o equivalente a US$ 16,75, valor que
corresponde apenas a 25% do que é produzido nos EUA (US$ 67). Comparado a outros países,
como Noruega (US$ 75), Luxemburgo (US$ 73) e Suíça (US$ 70), o desempenho do país é
ainda pior. As informações são do professor José Pastore, presidente do Conselho de Emprego
e Relações do Trabalho da Fecomercio - SP (RUI FAVA, 2014).
Toda a avaliação do cenário, portanto, recai em uma tendência, pautada na formação da pessoa, o que implicaria que a mesma seja realizada da maneira menos custosa possível, entretanto, dentro de uma perspectiva que de modo algum exclui a qualidade a ser apresentada sob
a penalização da perpetuação do cenário, ainda que com a expansão do abrangente ensino a
distância.
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No Brasil, a Educação à Distância, obteve grande destaque apoiada, não apenas, pelo paralelo
desenvolvimento de modelos de comunicação em rede, como a internet, que indiscutivelmente
facilitou os fluxos de informação, mas como por ações atribuídas a atores das políticas públicas,
como relatam Bohadana e Valle (2009 p. 551 e 552):
[...] a disseminação da EAD on-line no Brasil muito deve, também, à boa receptividade e aos
incentivos com que as autoridades públicas brasileiras acolheram as novas possibilidades de
atuação educativa em larga escala, além, é claro, do grande entusiasmo com que, em razão dos
mais diferentes interesses, as novas orientações oficiais foram desde então sendo acolhidas [...]
(OHADANA; VALLE, 2009 p. 551 e 552).
Aliada ao processo relatado, temos que, nos últimos anos, o aumento preferencial nas matrículas em cursos à distância ao presencial, deu-se pelo baixo custo em mensalidades, que chegam
ser 50% menores em muitos casos em comparação aos cursos presenciais, segundo dados
da ABRAEAD. (Parte 2/2.3). A confluência desses fatores, que de certa forma beneficiaram o
desenvolvimento e expansão da EAD no Brasil, contribuíram com índices que compuseram o
CENSO da Educação Superior, os quais revelam o largo crescimento e institucionalização desta
modalidade de ensino.
Para o Conselho Nacional de Educação, a ideia de se conduzir as discussões sobre a EAD,
considerando o conceito de Custo-Aluno e, para além, disso, a qualidade, em termos da efetividade proposta pelo seu Parecer CNE CEB 08/2010, permitirão o maior controle sobre a formação em nível superior que se deseja no Brasil.
O CENSO publicado em 2017 pela ABRAEAD (Associação Brasileira de Ensino à Distância)
indicava a matrícula de 2.279.070 de brasileiros, em projetos de cursos realizados à distância
em todo o país. A mesma fonte apresenta tabela com a evolução de oferta dos cursos de 2004
para 2006, na ordem de 36% e do número de matriculados em 150%.
Observada a clareza apresentada por estes números necessário é, que se desenvolvam mecanismos de aperfeiçoamento metodológico às práticas e atribuição de valor às ações processadas nesses territórios de aprendizagens, de modo a que se possam satisfazer os quesitos de
qualidade e, por sua vez, de avaliação dos processos de aprendizagem nas plataformas.
Para esta abordagem, consideramos o livro Educação 3.0 Aplicando o PDCA nas instituições
de ensino de Rui Fava, que apresenta uma abordagem simples e atualizada de conceitos de
Administração à gestão da educação à distância, entre tantos outros assuntos, e o texto: “Global
Networks: Computers and International Communication” de Linda M. Harasim, que conduz as
discussões desde o surgimento do conceito do EAD e qualidade da educação à luz de diversos
pensadores da educação.
Abordaremos, por sua vez, também, dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Anísio Teixeira), uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), em estudo
comparativo de resultados sobre avaliação externa entre dois modelos de educação o presencial
e à distância.
A ideia é alcançar pistas a seguinte questão: Qual o estado da arte para o Ensino em EAD no
Brasil e seus processos de avaliação dentro da perspectiva de qualidade da educação. Será que
o novo território alterou os métodos de ensino e avaliação da aprendizagem?
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matrícula, mais uma vez, foi mais intenso nas
POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO
EXTERNA E QUALIDADE EM EAD EM Regiões Norte (21,9%) e Centro-Oeste (20,3%)
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (SINOPSE ESTATÍSTICA DA EDUCAÇÃO SUA principal avaliação externa utilizada pelo
governo federal para auferir a qualidade do
nível superior, iniciou-se em 1999, instituída
pelo Exame Nacional de cursos, o denominado “Provão”, para o qual, apresentaram-se
à época, os primeiros cursos de instituições
superiores avaliados pelo INEP e, por assim
dizer, os primeiros registros e estatísticas que
poderiam compor uma série histórica foram
condensados em volumes e publicações sobre o tema a Sinopse Estatística da Educação
Superior 2000. Inicialmente, o objetivo central
para a análise do “Provão” era:

PERIOR – 2000 - CENSO PROVÃO 2000, p.
5).

Neste período, a preocupação com avaliação das Instituições Superior de Ensino seja
presencial ou à distância, deu-se com a composição de informações de dados primários,
sem grande correlação de desempenho aos
alunos ou à IES, com atribuição de nota.
Atualmente o ENADE oferece um panorama
de avaliação que identifica questões sociais
que envolvem o estudante do Ensino a Distância, entretanto, seu objetivo maior, se expressa
em:

[...] avaliar o desempenho dos estudantes
[...] oferecer mais um instrumento a ser
com relação aos conteúdos programáticos
utilizado por dirigentes, professores, coordenadores, estudantes e todos aqueles envolvidos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos
de graduação, o desenvolvimento de compeno processo de melhoria da qualidade dos
tências e habilidades necessárias ao aprocursos [...] análise da prova fornece às instituições de ensino superior dados que [...] contri- fundamento da formação geral e profissional,
e o nível de atualização dos estudantes com
buem para um diagnóstico do curso e para o
relação à realidade brasileira e mundial, inteconsequente planejamento de ações voltadas
grando o Sistema Nacional de Avaliação da
à superação de possíveis lacunas e à potenEducação Superior A premissa fundamental
cialização das qualidades do curso, em busca
relacionada ao ENADE é a consolidação de
da excelência acadêmica (MEC/ 2018).
indicadores, que visam à melhoria contínua da
qualidade da educação superior no país, por
A iniciativa de construção de indicadores
meio de políticas públicas fundamentadas em
e de referenciais para a qualidade do ensino
dados específicos (SINAES).
superior, também revelaram a projeção do
sistema superior de ensino em um crescente
contínuo de ampliação de vagas e de inclusão, à medida que os percentuais aumentaram no interior e em regiões fora do Sudeste,
conforme nos apresenta o excerto abaixo:
Analisados à luz dessas diretrizes, os dados
coletados revelam, em relação à expansão do
sistema, entre 1999 e 2000, um crescimento
geral de 7,6% no número de Instituições de
Educação Superior e de 19,2% no número de
cursos de graduação presenciais e de 13,7%
no total de matrículas. A forte concentração
regional no Sudeste continua mudando a
sua trajetória, e o crescimento percentual da

Observa-se que a avaliação sugerida pelo
ENADE indica que todos os estudantes e
instituições são homogeneizados para gerar
parâmetros para avaliação, fugindo certamente de modelos heterogêneos que combinam
os pormenores de resultados apresentados.
Os dados gerais apresentados pelo ENADE –
2016, em tabela abaixo, demonstra as informações a respeito de conceito, número de
Instituições avaliadas e somatória da média
comum para cada uma delas.
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Resultado médio geral alcançado da Avaliação Presencial - 2016
Conceito				No. De Instituições					 Média Comum
1			
		
167
167
2				 		982
1964
3						1683
5049
4						1053
4212
5				 		264
1320
Totais					4149
3,063870812
O que se observa é que das cerca de 4149 (quatro mil, cento e quarenta e nove) Instituições
de Ensino Presencial, que foram avaliadas, obteve-se uma média total de 3,06 pontos de um máximo de 5 pontos alcançáveis, apontando para necessidades de melhorias nos índices apresentados pelas Instituições de Ensino Superior. Os dados para a modalidade de Ensino a Distância,
no geral, utilizando o ENADE-2016, apresentam para as 51 (Cinquenta e uma) Instituições de
Ensino Superior, que ofertam esta modalidade de ensino as informações abaixo:
Resultado médio geral alcançado da Avaliação Distância - 2016
Conceito				
No. de Instituições		
1						3
2						25
3						16
4						5
5						2
Totais					51

Média comum
3
50
48
20
10
2,568627451

A média geral comum alcançada para o Ensino a Distância atingiu os 2,56 pontos de conceito
médio, para uma média máxima de 5 pontos, ou seja, o ensino a distância obteve em relação à
modalidade presencial, um valor aproximado 16% menor na pontuação, de modo que, os dados
demonstram que há diferenças entre o Ensino Presencial e o Ensino à Distância, quando analisados de maneira geral.
Entretanto, ao propormos parâmetros com recortes no método utilizado executando a efetiva
comparação de cursos similares e instituições similares, de modo a gerar melhor alinhamento
entre os dados e eliminar distorções trazidas por alguns fatores, como Instituições que não
aplicam a modalidade de ensino à distância, cursos que não são oferecidos em modalidade à
distância, e comparações entre cursos inexistentes, temos o seguinte resultado:
Resultado médio geral alcançado da Avaliação à distância em Comparação ao Ensino
Presencial - 2016
Modalidade				Número de Cursos				Resultado Médio
Distância						20					
2,5
Presencial						20					
2,85
Totais						40					
2,675
Total 											 2,816249132
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Os dados se limitam e verificamos que é
diminuído o distanciamento da avaliação da
qualidade, de acordo com o método de aferição, de aproximadamente 16% para 12%.
Ao serem apresentados os dados para os
cursos à distância e modalidade presencial,
verificamos que a diferença entre as médias
diminuem, embora os cursos presenciais se
superem ainda no resultado médio alcançado sobre a modalidade à distância em 0,35
pontos.
A abordagem não pretendeu realizar análise
qualitativa de mérito sobre o Exame externo
proposto pelo INEP, apenas, entender-se-á o
mesmo como um modelo objetivo de análise oficial, parametrização e uniformidade de
avaliação e alcance territorial e, para o caso,
ainda, comparativa.
A diferença entre os resultados comparados, apresentada do ponto de vista da qualidade, pode estar correlacionada a fatores,
tais quais: formato de ingresso na entrada dos
alunos nas IES, que por ser mais inclusiva, não
aplica com rigor testes de entrada (vestibulares), até mesmo por não haver tanta pressão
em termos de limite de vagas.
Outro fator é a exigência e influência da necessidade de habilidades prévias aos alunos
da EaD, que estão relacionadas, desde o pleno domínio das tecnologias utilizadas, como
ao desenvolvimento de condição de raciocínio cognitivo capaz de sustentar sua autonomia em muitos aspectos, ou seja, a ampliação
de explicações pode se dar no campo das teorias da aprendizagem.
A Educação a Distância (EaD), pressupõe o
desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos ao aprendizado como autonomia, com o uso de recursos didáticos tecnológicos, de modo a acomodar conhecimentos
propostos pela matéria, acompanhando o
pensamento proposto por Schlosser (2010).

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO À LUZ DO
EAD
No contexto de aprendizagem do Séc. XXI
é de se saber que o aluno passa a ser o centro
do sistema de ensino e não mais o professor
como nos Séculos passados. Esta mudança de foco atribui ao aluno responsabilidade
por, previamente, ter certos conhecimentos
e habilidades para lidar com as ferramentas
tecnológicas e os objetivos da aprendizagem
proposta pelo professor, que lhes serão cobradas neste processo (FAVA, 2014, p. 89).
Ao professor restará a demanda por garantir que este aluno aprenda, ofertando mais
do que simplesmente o conteúdo, formas de
garantir trocas necessárias ao processo de
ensino-aprendizagem, lançando mão de estratégias metodológicas de comunicação, que
sejam significativas aos alunos, que não são
mais apenas os repositórios de informação no
conceito homogêneo de tratamento, mas devem desenvolver habilidades que promovem
a criatividade, resolutividade de problemas
dos mais simples aos mais complexos, para
atender as necessidades atuais da sociedade
(FAVA, 2014, p. 89).
As escolas e universidades estão recebendo alunos que possuem características de
articuladores e participantes de seu tempo,
manifestantes de opinião, onde a singularidade da pessoa tem grande valor seja ele positivo ou negativo. De maneira que, instituições educacionais entram em um desafio de
prever controle e avaliação contínua em seu
arcabouço de atribuição de valor, já não caberá uma avaliação estanque e que considera
tão somente o conteúdo em seus resultados
de aprendizagem, mas sim combinem mais do
que o feedback imediato conforme apontam
Moore e Kearsley (2008), (ver livro do Rui),
com o uso de recursos tais quais o e-mail,
mas recursos mais amplos que atendam dignamente o avanço dos processos digitais que
comunicam melhor ao usuário final.
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Abordaremos neste capítulo, um breve resumo das discussões a respeito do desenvolvimento dos métodos, conceitos e ciência do
conhecimento, aplicados ao universo do Ensino a Distância. Definição de conhecimento se
dá no campo inverso ao que se percebia e as
comunidades do conhecimento são, portanto
a nova chave para a compreensão de como
se estrutura o processo de construção do conhecimento no mundo do séc. XXI (MOORE
E KEARSLEY, 2008).

nhecimento. Verificamos, portanto, que a
questão do “status”, impresso por uma hierarquia rígida e burocrática vem sendo rompida
em favor de “micro lideranças” com poder de
decisão, haja vista que, a importância de cadeias de valor e com bons resultados, não são
apenas atribuídos a determinado conhecimento, apenas tem tido maior sucesso diante
da valorização de saberes que se constroem
através de conhecimento distribuído e democratizado (MOORE E KEARSLEY, 2008).

As teorias do conhecimento elaboradas no
séc. XX se tratam de três principais o behaviorismo, a teoria cognitivista e o construtivismo, sendo o último o pilar mais alinhado
aos conceitos empreendidos pela própria
Harasim e por Fava, quanto trataremos de
aprendizagem em ambientes on-line (MOORE E KEARSLEY, 2008). Com o advento da
industrialização e a modificação das relações
de trabalho do homem no mundo, diversos
aspectos relacionados à formação e seus
métodos foram tomando novos contornos,
da valorização da técnica pela memorização
e treinamento, que resultaram em um bom
profissional para aquela época, agora temos
novos padrões de competências.

Sobre este conceito de conhecimento distribuído podemos observar no livro de FAVA
(2014:89) em comparação aos demais conceitos e a sua fluidez e importância quando
se trata do Ensino à Distância. Existe para
o autor também a indissociabilidade entre o
saber, o fazer e o ser, importantes conceitos
quando se trata do ensino a distância, pois
são elementos fundamentais à constituição
da autonomia necessária ao estudante pela
responsabilidade de seu aprendizado.

O saber antes centralizado e atribuído a um
único agente que o disseminava entre muitos,
hoje é descentralizado e com grandes tendências de se distribuir em uma cadeia horizontal,
como em muitos casos já se tem observado
o movimento de redes para produção de co-

Para Fava (2014), encontramos um ponto
de concordância relacionado com os conceitos analisados por Harasim (2012), encontramos que para o mesmo o processo de ensino
aprendizagem deverá se estruturar nos próximos anos em redes, criando novos paradig-

Observada as análises, do ponto de vista
da ‘Comunidade do Conhecimento’ implícita
à sociedade do conhecimento realizadas por
Harasim, podemos perceber que este conceito delimita nas disciplinas fronteiras do aproA introdução de inovações e diversas tec- fundamento do conhecimento:
nologias tem tornado o esforço de trabalho
do ser humano menos penoso do ponto de
Knowledge communities are scientists or
vista braçal, porém em corrente inversa tem leading thinkers gathered or clustered around
exigido maiores esforços do sentido da pro- a theory ant represent the state of the discidução de saber relevante para atuar na rein- pline. A particular knowledge community revenção de tecnologias que lhes garantam presents the theory of the discipline, how it is
produtividade e, também, emprego (MOORE defined and articulated in practice, and how
E KEARSLEY, 2008).
it is substantiated (HARASIM, 2012, p. 18).
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mas, em descrição de realidade que já nos
cerca a respeito ele diz: “[...] a aprendizagem
não acontece apenas no ambiente escolar,
mas em redes, em qualquer lugar, em todo o
lugar, em qualquer espaço, em qualquer tempo, em todo tempo” (Fava, 2014, 89).

[...] a tarefa das escolas e dos processo
educativos é de desenvolver em quem está
aprendendo a capacidade de aprender, em
razão de exigências postas pelo volume crescente de dados acessíveis na sociedade e nas
redes informacionais, da necessidade de lidar
com um mundo diferente e, também, de eduOrganizar os conteúdos que cercaram os car a juventude em valores e ajudá-la a consnovos conceitos de modelo de aprendizagem truir personalidades flexíveis e eticamente
perpassam as mídias pelas quais os conteúdos ancoradas (FAVA, 2014, p. 164).
serão abordados, formados por texto, som e
imagem, para além de constante melhoria por
Neste excerto, estão evidentes as novas
parte dos alunos no aprimoramento de habili- relações de formação em um contexto multidades de pensamento e a autoaprendizagem, cultural sobre o qual se coloca o ambiente esconforme FAVA (2014) conduz as discussões colar e as implicações, demandas e produtos
citando Emmanuel Castells (2001) apud FAVA gerados por ele. Nesta esteira, encontra-se a
(2014, p. 164):
relevante discussão sobre os métodos dentro de um cenário em que alunos da geração
digital dentro de um contexto analógico de
“cuspe e giz”, que um ambiente colaborativo
de firme construção de relações em torno de
resolução de problemas disputa.
Métodos como a imitação
e o transmissivo tão somente não atingem a geração
digital, que é informada, entretanto, na mediação, na
exploração e na provocação,
que se faz à nova e relevante didática do professor que
acompanha a geração atual,
sendo capaz de relacionar
a raiz do cenário educativo
que se propõe, também,
firmemente ao ensino à
distância, tanto quanto ao
presencial ( FAVA: 2014,
p. 170 a 183).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enfim, qual o estado da arte para o Ensino em EAD no Brasil e seus processos de avaliação
dentro da perspectiva de qualidade da educação. Será que o novo território alterou os métodos
de ensino e avaliação da aprendizagem? Percebe-se que há grande convergência dos métodos
de ensino à distância com presencial, entretanto, quando observamos os resultados apresentados por avaliações externas de impacto como o ENADE e a semelhança de resultados entre as
modalidades de ensino, verifica-se que há certo distanciamento na perspectiva da percepção da
didática aos tempos atuais.
Verificou-se a importância de se realizar recortes para produção de indicadores, tendo em
vista o monitoramento assertivo dos mesmos para avaliação contínua da educação à distância
e no geral, com vista à necessária qualidade do ensino. A concordância de que em que pesem
diferenças entre os alunos de cursos presenciais e a distância a avaliação deve conferir paridade
por se tratarem de exigências comuns aos profissionais, de modo a evitar o que Araújo, Neto
Casarini e Oliveira, relatam a respeito da aprendizagem de ferramentas multimídias:
Aprendizagem e ferramentas multimídias. Além disso, as instituições mantêm o plano curricular de cursos em EAD atrelados aos padrões tradicionais de cursos presenciais, impondo um
cronograma rígido e pouco prático para um perfil de aluno totalmente diferente e com necessidades mais específicas se comparados àqueles inscritos em cursos tradicionais (CASARINI E
OLIVEIRA, [200-?].
Para Moore e Kearsley (2008):
[...] a gestão da qualidade de um curso online, também é necessário planejar a estrutura do
curso para que envolva alguns fatores fundamentais de comunicação, como a notificação para
os alunos: sobre o programa para identificar se possuem a automotivação e o compromisso
para EAD e se possuem acesso à tecnologia requerida; sobre os objetivos, conceitos, ideias
e resultados esperados do aprendizado no curso; sobre o acesso a recursos suficientes de biblioteca virtual acessível na WWW, sobre o corpo docente e sobre as expectativas envolvendo
o tempo para término das tarefas e resposta dos professores. Quanto ao oferecimento de serviços ao aluno, Lévy (2003), apoiado em autores como Moore e Kearsley (1996), afirma que a
tecnologia não pode ser introduzida no ensino sem alterar a estrutura organizacional (MOORE E
KEARSLEY, 2008).
Para os autores (2008), certo é que o esforço por se alterar, no sentido da adequação, os
métodos de ensino e avaliação da aprendizagem para o Ensino a Distância é preocupação de
pesquisadores da área, governos e mais do que isso demanda oculta do próprio aluno.Cabe às
instituições que oferecem o ensino à distância aportar o apoio a essas avaliações externas, tendo consciência de seu papel garantidor da inclusão dos alunos na tradução das suas demandas
didáticas compensatórias ao sucesso de sua trajetória nessa modalidade de ensino (MOORE E
KEARSLEY, 2008).
Às instituições públicas figuradas nos governos é esperado, que se aprimorem aos métodos/mecanismos de composição de indicadores e estudos para o aperfeiçoamento do ensino à distância que possam ir além
da simples prova ou normatizações. Diagnosticar é fundamental nos
processos de educação, porém apresentar perspectivas de feedback
e estudos, que com efeito, imponham a devida relevância e a imperativa emergência que o assunto da qualidade da educação impõe é
trazer objetivos concretos à baila (MOORE E KEARSLEY, 2008).
Sendo assim, o pacto pela qualidade do ensino à distância é, também, coletivo e deve ser parte das pautas de discussões, não apenas
do meio acadêmico, mas da sociedade, que o demanda e o produz.
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LUDOPEDAGOGIA E MÚSICA

RESUMO: A proposta deste trabalho enfatiza a música ludicamente como ferramenta pedagógica na Educação Infantil e teve como foco compreender as especificidades e as singularidades
que o ensino de música pode proporcionar às crianças da Educação Infantil, perceber as formas de interação da música com os demais eixos de trabalho, ou seja, como a música pode
auxiliar em diversas atividades pedagógicas na Educação Infantil. O eixo central da pesquisa
foi analisar as contribuições que o ensino de música pode proporcionar no desenvolvimento
global das crianças na Educação Infantil e a forma como é usada pelos professores que atuam
nesta faixa etária e como objetivos específicos: verificar a importância do aprendizado de
músicas na socialização e na aprendizagem, conhecer a dinâmica do ensino de música nas
escolas, perceber as formas de interação da música com os demais eixos de trabalho nesta
fase da educação.

Palavras-chave: Música; Ludicidade; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

consolidação e reconhecimento da identidade da Educação Infantil está intrinsecamente atrelada a ARTE, que tem uma das suas mais importantes ramificações a música. A
música ludicamente tal qual a ARTE aconteceu na Educação Infantil com a contribuição
do importante filósofo, teórico, político, escritor e compositor autodidata Jean-Jacques Rousseau
e no Brasil com o incentivo de músicos como Heitor Villa Lobos entre outros.
É na primeira infância, de zero a cinco anos, que o indivíduo forma hábitos, valores, atitudes
e constrói as bases de sua personalidade. As ações pedagógicas têm que ser planejadas e
pautadas pois o despertar da inteligência está intrinsecamente atrelada as das emoções, vividas
cotidianamente do aluno com seu professor.
O planejamento deve contemplar a criança como um indivíduo completo e integrado em formação de sua personalidade, em que as ações do meio em que está inserido pode afetar, deixando
marcas na sua maneira lúdica de ver o mundo.
Através da escuta musical a educação infantil na contemporaneidade a produção musical é
contextual, com a importância de assumir a expressão sonora da criança como sendo potencialmente musical, desde que seja realizado um trabalho consistente de observação que fundamente propostas planejadas de intervenções que levem ao desenvolvimento da sensibilização
musical.
A transformação da perspectiva com relação ao significado desses termos e as possíveis consequências que podem advir do aprofundamento da consciência e da mudança de paradigma
do que seja música, produção e construção musical, no que diz respeito ao que é reconhecido
social e culturalmente, mas principalmente no que se refere à inserção pedagógica dessas mudanças na abordagem da ampliação da musicalidade das crianças na Educação Infantil.
Nas primeiras elaborações para o que viria ser de fato a Educação Infantil ludicamente a Música teve sua relevância também paulatinamente outros documentos tais como: RCNEI (Referencial Curricular para Educação Infantil), PCNS (Parâmetros Curriculares Nacionais), orientam as
Políticas Públicas para Educação Infantil segundo o Referencial Curricular para Educação Infantil.
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DE ACORDO COM RCNEI:
Pesquisadores e estudiosos vêm traçando
paralelos entre o desenvolvimento infantil e o
exercício da expressão musical, sentir e pensar em cada fase, e contribuindo para que a
construção do conhecimento dessa linguagem
ocorra de modo significativo (BRASIL, 1998,
v.3, p .48).

No esforço de avaliar os melhores caminhos
para promover o desenvolvimento global das
crianças com as quais ele trabalha, as decisões pedagógicas de cada professor necessitam tomar como referências algumas diretrizes
traçadas para articular o trabalho realizado em
diferentes unidades, ponto que é fundamental
quando se trata de uma rede de CEIS, CRECHES e EMEIS.

Nas interações criadas nesse período de vivência na Educação Infantil, as crianças põem
a prova seus saberes ou significações e pode
ampliá-los, pois cantar, murmurar ou assobiar
fornecem elementos sonoros e também afetivos. Segundo PCNs: “É importante que os alunos compreendam o sentido do fazer artístico;
que suas experiências de desenhar, cantar,
dançar ou dramatizar” (PCN, 1997, p. 44).

Isso mostra que os Parâmetros Curricular
Nacional (1997, p. 107-108) retratam a importância de todo o ensino na Educação Infantil,
trabalhar para assegurar a formação do indivíduo contemplando os temas morais, o respeito
mútuo, a justiça, o diálogo e a solidariedade,
fazendo com que o aluno, seja capaz de pensamentos de forma a ser entendida. Pois viNa realização de estudos e pesquisa, afirma vemos em uma sociedade que cada vez mais
os pesquisadores se dedicam a análise dos busca capacitar o ser humano:
significados que os indivíduos dão as suas
ações, por isso o trabalho consiste em uma
[...] a arte é o social em nós e, se o seu efeipesquisa de cunho bibliográfico baseados nos to se processe um indivíduo isolado, isto não
Referenciais de Educação Infantil (RCNEI) e significa de maneira nenhuma, que as suas
Parâmetro Curricular Nacional (PCN). E que raízes e essência sejam individuais. É muito
nos fomentou a pesquisa sobre autores mais
ingênuo interpretar o social apenas como coleexpressivos, Vygotsky entre outros.
tivo, como existência de uma multiplicidade de
Nas considerações finais estão destacadas pessoas. O social existe até onde há apenas
as especificidades de trabalhar com a música um homem e as suas emoções pessoais. Por
na educação infantil e as conclusões levanta- isto, quando a arte realiza a catarse e arrasta
das durante todo o processo.
para esse fogo purificador as comoções mais
vitalmente importantes de uma alma individual
o seu efeito social (VYGOTSKY, 1999, p .30).
O DESENVOLVIMENTO GLOBAL

NA INFÂNCIA E A IMPORTANTE
CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA

Acompanhando o que propõem as Diretrizes
Nacionais para a Educação Infantil (Parecer
CNE/CEB 22/98), defende-se que as práticas
culturais selecionadas pelos professores a partir do projeto pedagógico de sua unidade para
serem vividas no cotidiano destas instituições
sejam estimuladoras do desenvolvimento global das crianças, acolhedoras de suas diversidades e promotoras de:

Segundo orientações curriculares do Município de São Paulo (2007) de educação infantil,
os conhecimentos atualmente disponíveis sobre as formas de aprendizados global e desenvolvimento das crianças pequenas têm sido importantes referenciais nos trabalhos realizados
em CEIS, CRECHES E EMEIS. Eles legitimam a
importância do trabalho educativo e do profes- Um pensar criativo e autônomo, conforme
sor no planejamento de situações de aprendia criança aprende a opinar e a considerar os
zagens, sua realização e avaliação como parte
sentimentos e a opinião dos outros sobre um
integrante do projeto pedagógico de cada uniacontecimento, uma reação afetiva, uma ideia,
dade educacional.
um conflito etc.;
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- Uma sensibilidade que valoriza o ato criador
e a construção de respostas singulares pelas
crianças, em um mundo onde a reprodução
em massa sufoca o olhar;
- Uma postura ética de solidariedade e justiça que possibilite à criança trabalhar com a
diversidade de pessoas e de relações que caracteriza a comunidade humana, e a posicionar-se contra a desigualdade, o preconceito, a
discriminação e a injustiça (VYGOTSKY, 1999,
p .30).

Alguns princípios básicos podem guiar a efetivação do compromisso apresentado:

A- O desenvolvimento da criança é um processo conjunto e recíproco.
B- Educar e cuidar são dimensões indissociáveis de toda ação educacional.
C- Todos são iguais, apesar de diferentes: a
inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais.
D- O adulto educador é mediador da criança
em sua aprendizagem.
E- A parceria com as famílias das crianças é
Em decorrência disso, através da música fundamental.
espera-se que as situações criadas cotidianamente nas instituições de educação infantil amObservar um móbile, bater as mãos na água,
pliem as possibilidades de as crianças viverem engatinhar em busca de uma bola, examinar
diferentes objetos reunidos em uma caixa, cona infância de modo a:
solar outra criança que chora, contar histórias,
• Conviver, brincar e desenvolver projetos ouvir músicas, poemas, observar e conversar
sobre o crescimento de alguns animais, coleem grupos;
cionar objetos e separá-los em caixas, brincar
• Cuidar de si, de outros e do ambiente;
com cantigas de roda dramatizando seus per• Expressar-se, comunicar, criar e reconhesonagens, brincar de faz de conta de casinha
cer novas linguagens;
ou de ir ao supermercado, calcular quantas
• Compreender suas emoções e sentimen- bolas há em uma cesta, preparar um bolo setos e organizar seus pensamentos;
guindo uma receita, arremessar bola em um
• Ter iniciativa e buscar soluções para pro- cesto, cuidar de sua higiene e de sua organiblemas e conflitos;
zação pessoal são algumas das muitas formas
• Conhecer suas necessidades, preferên- de ação que a criança passa a fazer em um
cias e desejos ligados à construção do meio cultural concreto, de processos de aprenconhecimento e de relacionamentos inter- dizagem muito variados que nele ocorreram
(VYGOTSKY, 1999, p .30).
pessoais;
• Formular um sentido de si mesmo que
Tudo é tão fascinante que compreender a
oriente as ações da criança.
aventura que todo ser humano faz para aprenCom as novas configurações sociais histo- der é algo que desafia todo educador. Isso é
particularmente intrigante para os professores
ricamente criadas para promover a educação
que trabalham mais diretamente com a criança
das novas gerações, tem sido apontado o valor pequena, cujas competências para agir, interada música para a criança, desde bebê, poder gir e modificar seu ambiente têm sido cada vez
frequentar ambientes de educação coletiva, mais investigadas (VYGOTSKY, 1999, p .30).
como é caso do CEI, CRECHE e EMEI. Desde que nasce, e mesmo antes, na gestação,
O que as pesquisas que vêm sendo realia criança está imersa nas práticas sociais de zadas sobre o desenvolvimento humano têm
algum grupo de pessoas que atuam como seu apontado é que a criança é um sujeito compeambiente de aprendizagem e desenvolvimen- tente, ativo e agente de seu desenvolvimento.
to. Suas formas de agir, pensar, sentir, embora Nas interações com a música e o meio, em atiinfluenciadas por fatores inatos, não resultam vidades socioculturais concretas, as crianças
apenas deles. Elas construídas conforme as mobilizam seus saberes e suas funções psicopossibilidades de participação da criança em lógicas (afetivas, cognitivas, motoras, linguístiseu meio sociocultural em atividades onde in- cas), ao mesmo tempo em que os modificam
(VYGOTSKY, 1999, p .30).
terage com diferentes parceiros (VYGOTSKY,
1999, p .30).
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Daí a importância de as crianças terem am- Cuidar de si e valorizar atitudes que contriplas oportunidades de trocar experiências e buem para uma vida saudável;
conhecimentos com outras crianças, seu pro- Apropriar-se das linguagens que circulam
fessor e com os educadores da instituição, em seu meio sociocultural;
com quem passam a maior parte do tempo e
- Apreciar uma apresentação musical;
que lhes propiciam a realização de atividades
- Realizar um desenho;
em que elas organizam o que existe e criam
- Participar da recontagem de contos de fada,
novos significados (VYGOTSKY, 1999, p .30). da tradição africana, indígena e outras.
Encenar uma história cujo enredo foi criado
Nascida em uma cultura historicamente cons- pelas crianças apoiadas pelo professor:
tituída, a criança é um ser simbólico e de lingua- Antecipar formas de escritas, e muitas ougem. Sua experiência com a música de outras tras;
culturas vai lhe exigir e possibilitar a apropria- Explorar recursos tecnológicos e midiáticos:
ção de múltiplos signos criados pelos homens gravadores projetores, computador e muitos
para dar sentido a suas relações com o mundo outros.
da natureza e o da cultura, que incluem o mundo da técnica, da ciência, da política e das arNa perspectiva de destacar a importância dites, dentre outras áreas de produção humana, mensional da música na Educação Infantil cone a si mesma. Isso coloca a questão da apren- temporânea, como início de um processo glodizagem no centro das preocupações dos edu- bal, progressivo e permanente na construção
cadores (VYGOTSKY, 1999, p .30).
de conhecimento na primeira infância como um
tempo pleno de possibilidades. Vários estudos
Aprender pode ser entendido como o pro- comprovam a importância da música ao ser
cesso de modificação do modo de agir, sentir humano, especialmente às crianças em fase
e pensar de cada pessoa que não pode ser de desenvolvimento e aprendizado do mundo,
atribuído à maturação orgânica, mas à sua ex- como forma de se expressar. O termo Educaperiência. O aprendizado pode ser provocado ção Infantil designa usualmente a instituição
por colaboração com diferentes parceiros na que atende crianças de 0 a 5 anos de idade:
realização de determinadas tarefas, por obser- “ É uma das formas importantes de expressão
vação e imitação, ou por transmissão social. humana, o que por si só justifica sua presença
Aprender-se, em especial, na relação com o no contexto da educação, de um modo geral, e
outro, não só o professor, mas também com na educação infantil, particularmente” (RCNEI,
outras crianças. Além disso, aprende-se consi- 1998, p. 45).
go mesmo, ou a partir de objetos e de outras
produções culturais abstratas (RCNEI, 1998, p.
Dessa forma, é na Educação Infantil que se
45).
deve desencadear atividades que contribuam
para o pleno desenvolvimento da inteligência
Em função desses pontos, algumas práticas e pensamento crítico da criança, com a da priculturais que podem orientar o planejamento meira fase da educação Básica. Vale destacar
dos ambientes de aprendizagens das crianças que a Educação Infantil ganhou estatuto de dinos CEIS, CRECHES e EMEIS, definidos pelas reito colocando-se como etapa inicial da eduintenções do projeto pedagógico de cada uni- cação básica, que devem receber as crianças
dade educacional, são:
respeitando os preceitos constitucionais.
- Brincar com companheiros;
Tendo assim CEIS, CRECHES e EMEIS como
- Investigar aspectos do ambiente que instiga instituições educativas, que têm a responsasua curiosidade;
bilidade para com as crianças pequenas, seu
desenvolvimento e sua aprendizagem. O que
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impulsiona um trabalho intencional e de qualidade, capaz de iniciar a formação de crianças
autônomas e solidárias, capazes de experimentar, expressar-se, comunicar-se, participando,
compreendendo e ensinando a criança a tecer
sua própria história, produtores e reprodutores
de cultura. Enfatizando a importância dos primeiros anos da educação que, se bem-sucedidos, podem transmitir as pessoas bases que
façam com que continuem a aprender da vida.

O trabalho com a música deve ser norteado pela vivência dos elementos, ritmo e som
de forma lúdica, dando oportunidade para que
o educando sinta, pense e crie, uma vez que
esses elementos possuem todo o material necessário para o desenvolvimento físico, afetivo
e mental das crianças. No aspecto físico, pode
ser trabalhado os cincos órgãos dos sentidos,
responsáveis pela apreensão do mundo exterior, a sensorialidade no aspecto afetivo, trabalhamos sensibilidade e no aspecto mental, o
Tanto o professor quanto as crianças da Edu- pensamento e as suas articulações de acordo
cação Infantil são seres possuidores de cultura. com a idade mental (VYGOTSKY, 1999).
Assim como o educador, as crianças constroem suas representações acerca das produTodo esse processo tem a finalidade de deções e manifestações culturais das linguagens: senvolver a motricidade, a acuidade auditiva,
visual, musical, teatral e corporal (brincadeiras, visual, tátil, olfativa e gustativa, que resultará no
brinquedos, pinturas, desenhos, ritmos pop,
autoconhecimento, através das sensações caucanções e danças regionais, teatro de marionesadas pelos estímulos externos que acabam
tes, desenhos animados, filmes cinematográficos etc.) em suas vivências e seus contextos por sensibilizar o mundo interior, responsável
culturais, como o ambiente da comunidade, da pela afetividade. É na escola, com a mediação
do professor, que as crianças têm a oportunidamídia etc.
de de desenvolver autonomia, identificar e utiliOs ganhos que a prática musical nesta fase zar as fontes de conhecimento e construir suas
proporciona, seja pela expressão das emo- estratégias de aprendizado, bem como adquirir
ções, pela sociabilidade, pela disciplina, pelo condições para analisar diversos produtos culdesenvolvimento do raciocínio, são valiosíssi- turais, compará-los e desenvolver o raciocínio
mo e são para a vida toda. Essa vivência, po- crítico sobre eles (VYGOTSKY, 1999).
rém, não são suficientes para a aquisição do
conhecimento sistematizado nas linguagens
No contexto da contemporaneidade época
musicais. O conhecimento sistematizado, fru- em que se presencia uma aceleração da proto de um trabalho que acontece no ambiente dução cultural e do convívio próximo com a
escolar por meio das atividades de ensino, se
diversidade é papel de a escola proporcionar
caracteriza por ser uma ação sensível, elaboa convivência, análise e crítica entre os saberada e sistemática, principalmente quando às
relações entre conceitos, fatos, fazeres, valores res científicos ou acadêmicos, popular ou mie atitudes. Nesse sentido, o que diferencia o diático.Apesar de Educação Infantil e a música
professor e estudante é que as crianças não estarem intimamente ligados, as escolas públipossuem um método sistemático de aprendi- cas e privadas de todo Brasil tiveram até 2011
zado, competência que vem sendo adquirida para incluírem o ensino de música em sua grapela criança ao longo de toda sua formação de curricular. Pois, na última década, diretrizes
(RCNEI, 1998).
oficiais e referências de âmbito nacional foram
estabelecidas para apoiar a elaboração de proDe acordo com Vygotsky (1999) o ambiente postas pedagógicas das instituições de Educaexterno interage diretamente no aprendizado e ção Infantil (VYGOTSKY, 1999).
no desenvolvimento das crianças dessa maneira acreditamos que o contato das crianças
com a cultura existente a seu redor seja um
elemento considerável para seu crescimento.
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Apesar de Educação Infantil e a música estarem intimamente ligados, as escolas públicas e
privadas de todo Brasil tiveram até 2011 para
incluírem o ensino de música em sua grade
curricular. Pois, na última década, diretrizes oficiais e referências de âmbito nacional foram
estabelecidas para apoiar a elaboração de propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil.
Como forma de ajudá-las a responder à autonomia determinada pela (LDB) Lei de Diretrizes
e Bases que reconhece a riqueza e a diversidade das realidades brasileira desde que as
respostas as normas comuns e as do seu sistema de ensino.A experiência surgiu com a lei
nº 11.769, que determinou que a devesse ter
conteúdo obrigatório em toda Educação Básica, da qual faz parte a Educação Infantil.

Temos que a partir do fato que as crianças
gostam de música: cantar, ouvir, dançar, seguir
o ritmo e dar voltinhas ao som de uma ciranda.
A sensibilização musical deve ser feita de forma paulatina:
• Empregando-se inicialmente fragmentos
lúdicos musicais curtos e simples para
memorizar e acompanhar.
• Educando o ouvido através de exercícios
de diferenciação e reconhecimento de
tons e apreciação da propriedade do canto.
• Fazendo com que a criança reconheça a
diversidade de sons que pode emitir com
a sua voz, o canto; e os que pode receber: como os sons da natureza VYGOTSKY, 1999).

Na ludicidade da música infantil o ritmo desempenha um papel fundamental. Preferencialmente as canções devem ter um ritmo marcado, como ocorre com as cirandas, que podem
ser entoadas, acompanhadas com palmas e
ser objeto de jogo. Os instrumentos musicais
podem ser de grande ajuda, especialmente os
de percussão como os tambores, maracás, triângulos e xilofones. Porém a criança de quatro
anos também pode experimentar a flauta. A representação dramática com música faz uso da
expressão corporal, da mímica e da expressão
oral para interpretar um papel, digamos, o de
um leão com sua ferocidade, seus instintos e
como rei da selva. Nesse caso a representação
dramática com música não se dá pelo simples
fato de colocar uma veste felina ou por rugir
A voz materna é reconhecida pelo bebê e com estrondo, mas, sim, graças à capacidade
será um instrumento importante na construção interna da criança de sentir- se um leão VYdo vínculo e na interação pais-crianças. Farão GOTSKY, 1999).
parte igualmente deste universo sonoro as canções e pequenas brincadeiras musicais que a
Linguagem artística, criação do ser humano,
mãe entoa para o bebê. Assim, os sons e a a música guarda especificidades culturais, ao
música constituem em uma fonte importan- mesmo tempo em que transcende diferenças e
te de conexão cultural e desde muito cedo o universaliza-se, pelo aflorar de emoções e senbebê estará conhecendo e se apropriando de sibilidade:
sonoridade característica do lugar onde vivesua família, sua comunidade, seus pais (VYGOTSKY, 1999).
Todo som é inteligente, e provoca uma ação.
Assim, desde os primórdios, o homem com
seus assobios, flautas de bambu e tambores
tenta segurar os sons da natureza, interagindo
com ela e trazendo para a cultura o fenômeno da vida. A música é uma linguagem lúdica
muito importante na comunicação e expressão
humana. Desde antes do seu nascimento, as
crianças já estão imersas num mundo de sons:
pesquisas comprovam que, ainda dentro do
útero, os bebês escutam e reagem aos sons
do corpo materno e mesmo aos sons externos. Quando nascem, e já desde as primeiras
semanas de vida, os bebês são capazes de
distinguir claramente a voz humana de outras
fontes sonoras (VYGOTSKY, 1999).
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É nessa transformação das emoções, nessa
autocombustão, nessa reação explosiva que
acarreta a descarga das emoções imediatamente suscitados que constitui a catarse da
reação estética (VYGOTSKY, 1999, p.272).
Há música e canções dentro de todos nós.
Na memória das crianças de berços, das rodas, dos jogos, em que o movimento expressa
a música do corpo, num equilíbrio entre o ritmo
interno e externo. Segundo o RCNEI (1998):
O ambiente sonoro, assim como presença da
música em diferentes e variadas situações do
cotidiano fazem com que os bebês, e as crianças iniciem seu processo de musicalização de
forma intuitiva. Adultos, cantam melodias curtas, cantigas de menor fazem brincadeiras cantadas, com rimas parlendas, reconhecendo o
fascínio que tais jogos exercem (RCNEI, 1998,
p.51).
Descobrir a musicalidade do ritmo corporal,
desenvolver uma escuta crítica e criativa, cantar, brincar e inventar músicas são importantes
experiências para a nutrição e formação das
crianças como seres humanos atuantes no
mundo. Ao entrar na Educação Infantil a criança já será dono de um repertório musical, do
qual farão parte sons familiares, musicais e
canções entoadas pelas pessoas que conhece. No ambiente do berçário, este repertório se
ampliará e novos sons passarão a fazer parte
do mundo da criança. Assim, é importante que
os professores saibam que sua voz, as brincadeiras sonoras e canções que cantarão para
as crianças abriram um canal comunicativo essencial para a integração da criança na vida da
escola (RCNEI, 1998).
O canto do professor para a criança estabelece um vínculo profundamente emotivo, e
mais ainda se vem acompanhado do contato
físico, do olhar e do seu próprio gosto por cantar. Em alguns momentos, algumas das atitudes do professor serão dirigidas a apenas uma
criança, como quando a embala com canções
e brinca com sons e música durante a troca de
fraldas. Em outras ocasiões, ele cantará para o

grupo todo ou para várias crianças como, por
exemplo, no momento de dormir ou quando
as crianças brincam tranquilamente (RCNEI,
1998).
Muito cedo os bebês começam a vocalizar, a brincar com sua própria voz, uma fonte
inesgotável de exploração e comunicação. À
medida que crescem, a pesquisa de sons produzidos com a boca também pode ocupar as
crianças durante bastante tempo. As locuções
(ruídos vocais ainda sem relação com a língua
falada, e que até mesmo as crianças surdas
produzem) os barulhos com os lábios e língua
entretém e diverte a criança. Outro importante
veículo para a expressão de sensações e desconforto é o choro, reação inicialmente reflexa,
mas que resulta no primeiro sistema de sinais
que pode ser decodificado por outro (RCNEI,
1998).
No convívio com o professor e as outras crianças do berçário, e desenvolvendo cada vez
mais habilidades motoras, as crianças amplificam suas possibilidades de produzir sons. Elas
descobrem fontes sonoras surpreendentes ao
bater, sacudir, chacoalhar ou empurrar objetos
do seu entorno (o tampo das mesas, os banquinhos, as cortinas de tampinhas de garrafas,
os talheres, etc.), bem como objetos sonoros e
instrumentos musicais simples (garrafas plásticas com água, chocalhos, clavas, guizos, pandeiros etc.). Estas descobertas ganham ainda
maior sentido e valor se o professor está atento a elas e as comenta com observações. Assim, as crianças não apenas descobrem, mas
aprendem a explorar as diferentes qualidades
sonoras destes objetos (RCNEI, 1998).
É importante saber, porém, que mesmo percebendo parâmetros sonoros como a educação (sons mais curtos ou mais longos), a
altura (sons mais graves ou mais agudos), a
intensidade (sons mais fracos ou mais fortes)
ou o timbre (que qualifica os sons, a partir da
fonte que os origina), não se deve esperar que
estes parâmetros sejam nomeados convencionalmente na Educação Infantil (RCNEI, 1998)
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É fundamental que o professor se ponha a
cantar e que cante muito. Além dos momentos
em que o professor canta diretamente para o
bebê (como nas trocas de fraldas, quando os
embala para adormecer e outras situações de
intimidade), também os momentos em que todos cantam juntos são imensamente apreciados pelas crianças e revelam-se situações de
grande aprendizagem (RCNEI, 1998).

logo passam a compartilhar com adultos e outras crianças os estados emocionais e afetivos
provocados pelos sons e pela música.A experiência de vivenciar sons e silêncios ajuda as
crianças a perceber os sons do ambiente e a
reagir a sons e música por meio de olhar, movimento e expressões vocais. Eles logo passam
a compartilhar com adultos e outras crianças
os estados emocionais e afetivos provocados
pelos sons e pela música (RCNEI, 1998)

Assim que possível, o professor poderá organizar situações em que o grupo de crianças
acompanhe o seu canto, utilizando os instrumentos musicais. É bom lembrar, porém, que este
acompanhamento não pretende uma coordenação rítmica exata. O principal é proporcionar
às crianças uma experiência de compartilhar
e fazer música com alegria e sensibilidade.À
medida que crescem, o interesse das crianças
pela música também se diferencia. Elas continuam suas pesquisas sobre os sons e sobre a
maneira de produzi-los, por meio das diferentes
vivências sonoras possibilitadas pelo professor, que disponibiliza vários objetos e instrumentos e promove a audição de músicas e
canções, quer cantada pelos adultos e por
outras crianças, quer reproduzida por aparelhos de som (RCNEI, 1998).
É importante que o repertório de música e a
sua forma lúdica deve ser apresentado às crianças seja amplo e diversificado, composto de
obras clássicas, populares, étnicas, cantadas
ou instrumentais. Um repertório diversificado
qualificará a escuta das crianças, que podem
aprender que há muitos tipos de música, não
apenas aquela relacionada ao universo supostamente “infantil”. Quanto mais diversificado o
repertório, mais as crianças terão condições
de identificar, reconhecer elementos e desenvolver preferências musicais (RCNEI,
1998).
A experiência de vivenciar sons e
silêncios ajuda as crianças a perceber os sons do ambiente e a reagir
a sons e música por meio de olhar,
movimento e expressões vocais. Eles
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletirmos que estão intrinsecamente no ser humano os elementos da ludicidade da música desde o nascimento, e que é preciso ser desenvolvido este potencial pelas conquistas no
campo educacional, proporcionamos através da criança aprender ver o mundo, e o trabalho com
a música paralelamente caminhando com a arte que também possui um ritmo, e o caminho para
aflorar esse potencial, que muitas vezes pode ser menos favorecidas quando não trabalhados.
Dessa forma, embasado na Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
o presente trabalho se propôs a contextualizar transversalidade cujo tema música caminha concomitantemente a proposta de ensino ligado à vida, prática e aos fatos da realidade em que a
criança está inserida, também através da Lei 11.769 que determina a presença obrigatória da
música na educação básica, da qual faz parte a Educação Infantil, portanto CEIS, CRECHES e
EMEIS devem proporcionar a criança esse mundo sem fronteiras.
E é na primeira infância que fica claro, que toda criança gosta de cantar, dançar, brincar, explorar o desconhecido, imaginar com a intensidade de seus sentimentos e vivências segundo
Vygotsky:
A imaginação infantil está seriamente ligada a linguagem da criança a forma psicológica principal de sua comunicação com aqueles à sua volta, quer dizer, com a forma fundamental de
atividade coletiva social a consciência infantil (VYGOTSKY, 1993, p. 433).
Ou seja, o professor poderá encontrar na ludicidade da música como ferramentas para o início
da formação de crianças consciente, capaz de reconhecer na diversidade das manifestações
artísticas e culturais caminhos para o pleno desenvolvimento.
Cabe na Educação Infantil selecionar e priorizar de acordo com o projeto político pedagógico
através das propostas contempladas que poderão ser aproveitadas em qualquer área do conhecimento bem como atender as crianças com necessidades especiais de aprendizagem.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo verificar como ocorre o processo avaliativo das instituições de ensino e da aprendizagem dos alunos na modalidade de Educação a Distância.
Descreve, por meio da bibliografia citada, como alguns dos principais pesquisadores da área
educacional tratam as questões voltadas para a avaliação e sua repercussão no processo de
ensino-aprendizagem. Também visa compreender os reais objetivos das avaliações institucionais e de aprendizagem, ocorridas interna e externamente, bem como uso de seus resultados
pelos atores envolvidos no processo educacional. Usamos um rico referencial teórico, fazendo uma analogia minuciosa do mesmo e paralelamente uma relação entre as propostas dos
autores, para absorver as principais abordagens sobre a avaliação e sua finalidade. Por meio
do desenvolvimento do presente estudo, foi possível observar que a avaliação, na Educação
a Distância, ainda é um tema pouco explorado no Brasil, uma vez que esta modalidade de
ensino ainda é nova, apesar do crescimento acelerado nas últimas décadas.

Palavras-chave: Aprendizagem; Avaliação; Educação a Distância.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho trata de uma pesquisa bibliográfica, cujo objetivo é analisar como
a avaliação é abordada na Educação a Distância (EaD). O foco será nas Avaliações
Institucional e de Aprendizagem, visando analisar como a mesma reflete no aperfeiçoamento do ensino oferecido pelas instituições e consequentemente no aprendizado dos alunos.
A partir das pesquisas bibliográficas realizadas e também sustentado pelas propostas de
O’Sullivan (2004), verifica-se que a avaliação está presente no cotidiano escolar, desde os tempos mais remotos, assim, consequentemente, vem sendo estudada, apontando novas direções
e funções de acordo com o momento histórico no qual está inserido.
Segundo Luckesi (2001), a avaliação da aprendizagem na escola tem dois objetivos: auxiliar
o aluno no seu processo de desenvolvimento pessoal, a partir, do processo ensino-aprendizagem e prestar informações à sociedade acerca da qualidade do trabalho educativo realizado.
De acordo, com o Dicionário Aurélio, avaliar significa: “1-Determinar o valor de; 2-Compreender;
3-Apreciar, prezar; 4-Reputar-se; 5-Conhecer o seu valor”. Sob a ótica de Sant’Anna avaliação é:
Um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar as modificações do
comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema, confirmando se a construção
do conhecimento se processou, seja este teórico (mental) ou prático (SANT’ANNA, 1998, p.2930).
Embora largamente explorada em relação aos seus conceitos e concepções, convém relembrar aqui algumas particularidades desse sistema educacional, que nos ajudam a compreender
porque na Educação a Distância, a avaliação ou processo avaliativo, sofre interferências de suas
singularidades e pressupostos do aprender e ensinar a distância.
Pensar em Educação a Distância, significa ter como suposição de que a interatividade ocorre
em larga escala, com indivíduos que podem estar a centenas de quilômetros de distância fisicamente, porém, conectados pelas Tecnologias da Informação e comunicação (TIC’s). As consequências desse fenômeno podem ser facilmente percebidas em diferentes setores da sociedade
contemporânea, a qual apresenta como principais características a velocidade da informação,
os saberes múltiplos e sua propagação em rede (CASTELLS, 2008).
Para Mello (2004), atuar em Educação significa “utilizar diferentes e flexíveis modos de organização do tempo, do espaço e de agrupamento dos alunos”. Assim, deve-se buscar estratégias
de aprendizagens atreladas à contextualização dos conteúdos, com problemáticas e abordagens
que sejam pertinentes e adequadas a cada etapa de aprendizagem. Ao propor uma atividade
avaliativa na modalidade de Educação a Distância, é preciso levar os alunos a utilizarem as
novas linguagens e tecnologias. O aluno precisa desenvolver competências para selecionar os
aspectos relevantes para a autoavaliação e construção de novos conhecimentos (MELLO, 2004).
Como vimos, segundo diferentes pesquisadores, o sistema avaliativo precisa ser um objeto
para reflexão, análise e tomada de decisões sobre o processo de aprendizado. Por isso, partiu-se de algumas questões fundamentais para realizar esta pesquisa: o que é avaliado, como se
avalia e como são usados os resultados? Como está o nível de aprendizagem dos alunos? Quais
os indicadores de desempenho da avaliação interna e externa e o que revela? O que fazemos
que está dando certo e não queremos mudar? O que precisa melhorar e adequar? O que não
está dando certo e não queremos repetir? Estes questionamentos servirão como guia para buscar nos referenciais bibliográficos embasamentos e fundamentos para respostas às questões
voltadas para a avaliação na Educação a Distância.
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Segundo Belloni (2002), as mudanças ocorridas na sociedade, seja por ordem econômica,
industrial, política, social e os avanços tecnológicos se tornam agentes de transformação dos
sistemas de ensino. A disseminação da internet na década de 1990 fez com que as Tecnologias
de Informação e da Comunicação (TIC), se ampliassem de maneira significativa, colaborando
para uma sociedade cada vez mais globalizada e resultando na ampliação dos cursos da modalidade de Educação a Distância.
De acordo com o anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a distância (ABRAEAD,
2015), são oferecidos cursos de todos os níveis e áreas do conhecimento, o censo contabilizou 5.048.912 alunos, sendo 1.108.021 em cursos regulamentados totalmente a distância e
semipresenciais e 3.940.891 em cursos livres corporativos ou não corporativos. São 1.180.296
alunos registrados a mais do que em 2014.
Diante deste crescimento, é fundamental analisar e compreender como ocorre o processo de
avaliação nesta modalidade de ensino, sendo de grande relevância as pesquisas voltadas para
a compreensão do processo de avaliação realizado na modalidade de Educação a Distância e,
de como alguns dos principais pesquisadores da área tratam esta questão fundamental, dentro
do processo de ensino-aprendizagem.
Segundo Neder (2006, p.73), “o processo de avaliação em Educação a Distância, embora
possa se sustentar em princípios análogos aos da educação presencial, exige tratamento e considerações especiais”. Ainda pensando sobre este desafio da Educação a Distância, Stufflebeam
diz:
A avaliação é o processo de identificar, obter e proporcionar informação útil e descritiva acerca do valor e do mérito das metas, do planejamento, da realização e do impacto de um objeto
determinado, com o fim de servir de guia para tomar decisões, solucionar os problemas de
responsabilidade e promover a compreensão dos fenômenos implicados (STUFFLEBEAM apud
AGUILAR & ANDER-EGG, 1994).
Sendo assim, quando pensamos em Educação a distância, surgem inúmeras dúvidas referentes ao processo de avaliação. Esta pesquisa se faz necessária para que possamos compreender
como este processo ocorre dentro das instituições de ensino, seja no que se diz respeito às
avaliações institucionais (internas e externas) e como elas repercutem diretamente na aprendizagem.São objetivos específicos deste trabalho:
• Entender como a avaliação está essencialmente ligada ao planejamento, sendo fundamental e imprescindível para o bom desempenho do processo de aprendizagem definindo e
redefinindo as ações necessárias para alcançar as metas estabelecidas pelas instituições
de ensino;
• Perceber a importância, dentro das avaliações institucionais e de aprendizagem, do respeito em relação aos alunos, tendo em mente o seu contexto físico, social e econômico, sendo
valorizado como ser humano;
• Compreender a avaliação como instrumento permanente de aprendizagem, transformador
do contexto social, político, econômico e cultural, para com isso podermos contribuir para
uma educação de qualidade;
• Explicar como a avaliação fornece parâmetros para mensurar o desempenho dos educandos e das Instituições, em relação às expectativas estabelecidas;
• Oferecer situações e estratégias em que a avaliação formativa, torna-se protagonista de um
processo de aprendizagem significativa na Educação à Distância.
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Pensar em avaliação não é uma tarefa fácil. É preciso pensarmos em como avaliamos,
porque avaliamos e quais instrumentos serão
importantes para obtermos uma resposta e resultados sobre o que estamos avaliando. Segundo Haydt (2000) e Immig (2002) é a partir
da formulação dos objetivos, que nortearam o
processo ensino-aprendizagem, que se define
o que e como julgar, ou seja, o que e como
avaliar e todo processo de avaliação começa
com a definição dos objetivos.
Enquanto na educação presencial temos espaços demarcados como sala de aula, cadeira e quadro para o professor, na Educação a
Distância, temos os AVA (Ambientes virtuais de
aprendizagem). Sendo assim, é preciso repensar quais instrumentos serão os mais adequados para esta modalidade de ensino.
Se vamos pensar em instrumentos, precisamos recorrer a etimologia da palavra, instrumento significa: s.m. (lat. instrumentum). 1.
Todo objeto que serve para auxiliar ou levar
a efeito uma ação física qualquer. 2. Utensílio,
ferramenta, máquina, aparelho que serve para
executar uma obra ou fazer uma operação. 3.
Objeto destinado a produzir sons musicais. 4.
Fig. O que é empregado para conseguir um
resultado. (Dicionário da Língua Portuguesa
Larousse. 2001, p.556). Posto isto, agora podemos pensar nestes instrumentos que serão
utilizados na Educação a Distância.
De acordo com o decreto 5622 de 2005, que
regulamenta o art. 80 da Lei 9.394, (BRASIL,
1996), a avaliação da aprendizagem nos cursos Educação a Distância deve incluir exames
presenciais, porém a lei não impede outros
instrumentos de avaliação, portanto, compete
a cada instituição de ensino construir seus instrumentos para acompanhamento e avaliação
conforme suas peculiaridades.

Em sua obra, Dias e Leite (2014), relata que
com o avanço das TIC (Tecnologias da Informação e de Comunicação) as possibilidades de
se acompanhar, interagir e avaliar os alunos na
Educação a Distância se ampliaram de modo
considerável e elencam alguns instrumentos
de avaliação, entre eles destacamos:
• Fórum: É uma ferramenta assíncrona.
Nele, os cursistas e o tutor podem expressar
suas opiniões, trocar ideias, sugestões, fomentar as discussões e reflexões. Sua utilização
considera aspectos qualitativos e quantitativos,
pode ser utilizado isolado ou associado a outras ferramentas em atividades dirigidas.
• Diário: permite ao cursista e ao tutor
postar suas reflexões acerca de um tema e o
relato do seu processo de aprendizagem. Possibilita a interação apenas entre cursista e professor-tutor.
• Wiki: é uma coleção de documentos,
criada de forma colaborativa no ambiente da
internet. Basicamente, uma página wiki é uma
página da web que permite a edição coletiva e
colaborativa de documentos, de forma assíncrona.
• Chat (bate-papo): ferramenta de comunicação síncrona, exigindo que os participantes
da discussão estejam conectados na mesma
plataforma, simultaneamente, para que o processo de comunicação seja efetuado. Assim
como o fórum, permite troca de experiências,
ideias, reflexões, porém de modo sincronizado.
• Lista de discussão: ferramentas de comunicação assíncronas. Caracteriza-se pelo recebimento e envio de mensagens por e-mail;
• Blog: páginas pessoais da Internet cujo
mecanismo possibilita registrar e atualizar em
ordem cronológica, opiniões, fatos, emoções,
imagens, além de outros conteúdos que se
queira disponibilizar;

1376

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

• Tarefa: de modo geral, consiste no envio de
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
um arquivo para a plataforma. Consiste na descrição ou no enunciado de uma atividade a ser deEste trabalho reforça a ideia de que a Avasenvolvida pelo participante, que pode ser enviada em formato digital ao servidor da plataforma e liação Institucional e a Avaliação da Aprendiserá verificada posteriormente pelo professor-tutor; zagem são requisitos indispensáveis para a
melhoria das condições da qualidade da edu• Mensagem (e-mensagem): comunicação cação, do ensino, da aprendizagem e da gesbreve que transmite informação a alguém;
tão educacional, visando à transformação da
escola atual em uma instituição comprometida
• Glossário: é uma forma flexível de apresencom a aprendizagem dos alunos e com a transtar definições que podem ser relacionadas com
as informações dos conteúdos, promovendo uma formação. Falando da Avaliação Institucional,
aprendizagem ativa. Seu formato é parecido com segundo o INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira,
o de um dicionário.
seu objetivo é avaliar as Instituições de Ensino
• Redes sociais: Permite a criação de comu- ou Sistemas Educacionais (básico e superior),
nidades virtuais para se trocar informações, expe- com a finalidade de fornecer parâmetros que
riências, utilizando diferentes fontes e formatos,
possibilitem mensurar seus resultados obtidos
como vídeos, textos, slides, etc.
nas avaliações, na questão educacional. A par• Testes: Atividade que pode ser realizada tir daí, acontece um processo sistemático na
online, podendo ser de múltipla escolha ou ques- busca de subsídios para o aperfeiçoamento e
tões dissertativas.
a melhora da qualidade das Instituições ou Sistemas Educacionais, em especial na questão
• Monitoramento de Participação: Pode-se da aprendizagem e da formação do aluno. É
acompanhar quais arquivos, materiais disponíveis
mais um instrumento criado para ser usado na
o aluno acessou e explorou, quanto tempo manteve-se online, quais materiais foram baixados e melhoria da educação.
como foi sua participação de modo geral nas ativiNo Brasil, esse tema é recente, foi só na décadades onde propunha-se participação (WOODBINE, 1997).
da de 90, que o Ministério da Educação comePara Woodbine (1997), a avaliação em ambien- çou a instituir esse tipo de Avaliação: o SAEB
tes colaborativos tem acompanhado a tendência (Sistema de Avaliação da Educação Básica),
de avaliar não somente o produto, mas todo o conPAIUB (Programa de Avaliação Institucional da
junto. Neste contexto, é preciso definir o método
de avaliação (o que será avaliado), os objetivos Universidade Brasileira), ENC (Exame Nacioinstrucionais (o que o aluno precisa aprender) e a nal de Cursos – “Provão” e o ENEM (Exame
melhor forma de acompanhamento desse aluno Nacional do Ensino Médio). Embora até hoje
(tutoria).
existem, resistências em relação a esse tipo de
Belloni (2002) elaborou uma lista de funções do avaliação, é certo que é possível construir um
professor em Educação a Distância, onde defende processo de Avaliação Institucional que realque o professor necessita conhecer as ferramenmente cumpra a sua proposta. Conforme Gatas e recursos para que possa orientar o estudo e
a aprendizagem, potencializando suas atividades dotti (1990) afirma que:
e assim, utilizando o melhor instrumento, alcançar
A avaliação é essencial à educação, inerente e indisos objetivos propostos.
sociável enquanto concebida como problematização,
Todas essas ferramentas possibilitam ao profes- questionamento, reflexão, sobre a ação. Entende-se
sor explorar os diferentes estilos de aprendizagem que a avaliação não pode morrer. Ela se faz necessádos seus alunos, mas é fundamental, que todos ria para que possamos refletir questionar e transformar
tenham conhecimento de como esses instrumen- nossas ações (GADOTTI, 1990).
tos funcionam para que se possa potencializar
suas atividades e assim, utilizando o melhor instrumento, alcançar os objetivos propostos (VALENTE,
2005 p.30).
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Comissão Própria de Avaliação - CPA criadas nas Instituições de Ensino por exigência da
Lei 10.861/2004, cujas atribuições são as de
planejar, organizar e promover os processos internos de avaliação institucional e dos cursos
a) Autoavaliação conduzida, pelas Comis- superiores ofertados.
sões Próprias de Avaliação;
b) Avaliação Externa.
Então podemos concluir que a Avaliação Ins-

ATRAVÉS DESSE NOVO SISTEMA
DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
DESENVOLVERAM-SE:

AUTOAVALIAÇÃO (AVALIAÇÃO
INTERNA)

titucional da escola tem por objetivo rever e
aperfeiçoar o Projeto Político - Pedagógico da
Instituição, promovendo a melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas na área pedagógica e na administrativa. A forma como se
avalia, segundo Luckesi (2002), é crucial para
a concretização do projeto educacional. É ela
que sinaliza aos alunos o que o professor e a
escola valorizam.

Consiste em um momento de reflexão e debate interno das Instituições de Ensino sobre
suas diversas dimensões, busca alcançar seu
autoconhecimento, em um processo de autoavaliação. De acordo com Azevedo e Gonçalves
(2005) a avaliação na instituição deve proporcionar mudanças concretas no sistema educaAVALIAÇÃO EXTERNA
cional, a partir de ações burocráticas e administrativas incluindo as didático-pedagógicas e
Consiste numa atividade ligada ao processo
um novo enfoque na relação professor/aluno/ de aprendizagem, buscando integrar ações.
conhecimento/Instituição. Para Veiga (2000) Procura entender os resultados obtidos das
deve propor a inovação:
avaliações, conhecer e registrar as limitações
e possibilidades do trabalho avaliado, para
executar mudanças imediatas de estratégias e
ajustes de metas à medida que a avaliação indicar as necessidades.

A inovação pressupõe uma estreita relação
com a investigação, uma vez que ambas são
atividades intencionais, conscientes e complexas. A investigação é um elemento impulsionador da inovação, quer no âmbito da sala
de aula, quer no âmbito da instituição como
um todo. (VEIGA, 2000, p. 199).

A avaliação externa também está ligada ao
planejamento e execução das mudanças e
acompanhamento das mesmas, visando a sua
melhoria para atingir uma determinada situação
futura desejada. Deve ser transparente e ético,
no que se refere à utilização e divulgação dos
resultados obtidos. Acreditar em um processo
avaliativo mais eficaz é o mesmo que cumprir
sua função didático-pedagógica de auxiliar e
melhorar o ensino/aprendizagem (GADOTTI,
1990).

A perspectiva é que, considerando um conjunto de indicadores, a instituição possa analisar os vários dados, gerando relatórios que
reflitam como a instituição está. Nesta etapa,
a participação da Comissão Própria de Avaliação é fundamental.
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OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL NO ENSINO
SUPERIOR (PRESENCIAL E EAD)
Através da Lei n° 10.861, de 14 de abril de
2004, o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes) criou mecanismos
para administrar o processo de Avaliação Institucional da educação superior no Brasil. No Artigo 3º, § 2º nos diz que “para a avaliação das
instituições, serão utilizados procedimentos e
instrumentos diversificados, dentre os quais a
autoavaliação e a avaliação externa in loco”.
Sendo assim, pode-se apontar três eixos principais, em que o Sinaes é regido: a avaliação
das instituições, dos cursos e do desempenho
dos estudantes (Enade).

Entretanto, da mesma forma que na avaliação da educação superior presencial, é o Decreto nº. 5.773, de 09 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro
de 2007, que orienta os procedimentos para
o processo de Avaliação Institucional na Educação a Distância. Conforme esse Decreto, a
SEED/MEC supervisiona os processos administrativos de Instituições de Ensino que desejam ofertar cursos a distância.

Assim, podemos concluir que a Avaliação
Educacional e a Avaliação Institucional, tanto
na modalidade presencial quanto na modalidade à distância, em qualquer âmbito de ensino,
estão intimamente relacionadas e se beneficiam entre si. Pois, a qualidade de ensino das
Instituições de Ensino e seus sistemas depenEsse sistema avalia todos os aspectos que dem do bom desempenho na aprendizagem
se referem a cada um desses componentes: o dos alunos que a frequentam, pois este é o
ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabili- objetivo maior.
dade social, o desempenho dos alunos, a gesPartindo do pressuposto que a avaliação pretão da instituição, o corpo docente e as instalações. Além disso, este sistema também possui cisa ser espelho e lâmpada, não apenas espeuma série de instrumentos complementares de lho, Abrams (1960) diz que ela “precisa não
avaliação, tais como: autoavaliação (construída apenas refletir a realidade, mas iluminá-la criane gerida pela Comissão Própria de Avaliação do enfoques, perspectivas, mostrando relações,
- CPA, de cada instituição), avaliação externa, atribuindo significados, ao processo avaliação
condições de ensino e instrumentos de infor- educacional”. A avaliação institucional, que é
um processo permanente, tem como princimação (censo e cadastro).
pal função inventariar, harmonizar, tranquilizar,
Com os resultados obtidos, é delineado um apoiar, orientar, reforçar, corrigir os aspectos
quadro geral de como está a qualidade dos avaliados, também serve para dar significado
cursos e das Instituições de Ensino superior. à infinidade de informações que as instituições
A operacionalização desse processo é de res- produzem, que por sua vez, conseguirá transponsabilidade do INEP e a sua coordenação formar essas informações em ações/planejae supervisão CONAES (Comissão Nacional de mento/replanejamento.
Avaliação da Educação Superior). Quando se
traz para o campo da Educação a Distância,
são estabelecidos processos específicos de
Avaliação Institucional visando credenciar a
Instituição de Ensino especificamente para atividades destinada a esta modalidade, mesmo
já seja credenciada para cursos presenciais.

Ela é incorporada no ato do ensino e integrada na ação de formação, caracterizando-se
como um importante instrumento de melhoria
da qualidade do ensino na medida em que permite a identificação de problemas. O educador é informado sobre o desenvolvimento da
aprendizagem e o educando sobre os seus sucessos e suas dificuldades.
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AVALIAÇÃO E OS PARÂMETROS DA
LEGISLAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

As avaliações não deixam de ser norteadas
por leis que regem o ensino superior. Quando
são selecionados pelas instituições, os alunos,
podem ser submetidos ao Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior (SINAES), que
visa a melhoria da qualidade da educação superior, para nortear a oferta, perceber e fortalecer a eficácia da instituição, bem como confirmar a efetiva participação acadêmica e social:

A avaliação escolar é norteada pela legislação educacional regida pelo sistema de educação do Brasil. Baseadas em diretrizes e bases, a escola as colocam em prática evitando
abusos e desvios de finalidade. O presidente
da república em suas atribuições decreta e
Art. 1º. Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliasanciona as leis estabelecidas em diretrizes e ção da Educação Superior - SINAES, com o objetivo de
bases da educação nacional (BRASIL, 2004). assegurar processo nacional de avaliação das instituiO Ensino a distância passou a ser regulamentada pelo Decreto Nº 5.622/2005 (BRASIL, 2005), descrevendo-o como um ensino
com particularidades. A avaliação, foco deste
trabalho é citada como peculiar, desta forma
deve envolver avaliações mistas, a distância e
presenciais, sem deixar de obedecer às diretrizes e bases nacionais pré-estabelecidas pelo
Ministério da Educação para os níveis e modalidades a que este tipo de ensino representa. Avaliações sistematizadas que contemplem
momentos a distância e presenciais, cumprindo o currículo:

DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 2005:
Art. 1º. Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como modalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem
ocorre com a utilização de meios e tecnologias
de informação e comunicação, com estudantes
e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
§ 1º. A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais.
Art. 16º. O sistema de avaliação da educação
superior, nos termos da Lei no 10.861, de 14 de
abril de 2004, aplica-se integralmente à educação superior a distância (BRASIL, 2005).

ções de educação superior, dos cursos de graduação
e do desempenho acadêmico de seus estudantes, nos
termos do Art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
§ 1º. O SINAES tem por finalidades a melhoria da
qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua
eficácia institucional e efetividade acadêmica e social
e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos
compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização
de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da
afirmação da autonomia e da identidade institucional.
Art. 2º. O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de desempenho dos estudantes
(BRASIL, 2004).

Portanto, hoje tanto no Brasil com em outros
países democráticos, a função da instituição
básica de transmitir o saber sistematizado não
é um fim em si mesmo, mas o “meio para atingir a finalidade de desenvolver o educando de
maneira plena, de preparar-lhe para o exercício
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”
(LDB, art.22).
Assim, podemos relacionar estas propostas
com as ideias de Fernandes e Belloni (2004),
de que para atingir esse patamar, faz-se necessário a construção de um saber sistematizado
expresso na organização curricular de cada
instituição, garantindo a união da formação
com os conteúdos. Pensando nessa função
da instituição, a avaliação tanto da instituição
quanto da aprendizagem deve verificar como
ela realiza essas atribuições para atingir a todos os indivíduos inseridos nesse processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo do pressuposto que a avaliação está presente no cotidiano escolar, desde os tempos mais
remotos, e que vem sendo estudada, apontando novas direções e funções de acordo com o momento
histórico no qual está inserido segundo O’Sullivan (2004) e que o “ensino a distância cresce 20,36%
em 2014” diz Inep, o presente TFC, teve por ponto de partida, estes dois pilares, com o objetivo de
verificar de que forma ocorre o processo avaliativo das instituições de ensino e da aprendizagem dos
alunos na modalidade de Educação a Distância e como as avaliações institucionais internas e externas,
tem auxiliado neste processo.
A base para este trabalho foram os referenciais teóricos, com uma vasta pesquisa de autores, livros e
sites. Estes tratam de temas voltados para a avaliação e seus impactos no processo de ensino-aprendizagem. O presente trabalho também abordou os diversos tipos de avaliações, na relação professor-aluno, sendo somativa e formativa, suas concepções, aplicações, resultados e pontos positivos ou
negativos que influenciam na aprendizagem dos educandos.
A partir do estudo realizado, foi possível perceber que a avaliação formativa, pode ser descrita como
aquela “que promova uma aprendizagem consistente e global devemos ter como apoio um modelo
que ofereça a formação plena de nossos alunos” O’Sullivan (2004). Isto se dá, pois este tipo de avaliação, como vimos, parte de conhecimentos prévios dos alunos, de sua cultura. Também porque está
ligado ao seu desenvolvimento, sendo contínua e sistêmica.
Já na educação a distância, podemos relacionar a avaliação formativa, com o “estar junto virtual” Valente (2005), pois ele diz que a internet promove uma troca de informações com pessoas de diversas
culturas e lugares, sendo um grande instrumento na construção de novos conhecimentos, auxiliando
assim, no processo de ensino-aprendizagem e avaliativo.
Nossa pesquisa também abrangeu as TIC’S (Tecnologias da Informação e de Comunicação), porque
embora o decreto 5622/05, que regulamenta o art. 80 da Lei 9.394/96, seja claro ao informar que nos
cursos de educação à distância devem ser incluídos os exames presenciais, não impede outros instrumentos de avaliação para acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Então com o avanço da tecnologia, ampliaram-se consideravelmente os horizontes para a interação, acompanhamento e avaliação
entre alunos e professores. Também aumentaram o número de instrumentos a serem utilizados para
estes fins. Nosso TFC explanou brevemente sobre os mais comuns destes instrumentos.
A partir do estudo realizado, foi possível perceber que as Avaliações Institucionais (interna-autoavaliação e externa), são instrumentos importantes no processo avaliativo, que atendem e auxiliam no planejamento e replanejamento de sistemas e instituições de ensino, pois visam mensurar a aprendizagem
dos educandos. Essas avaliações transformam resultados, que são um conjunto de indicadores, em
relatórios que refletem em números como sistemas ou instituições estão e assim influenciam em suas
ações futuras.
Especificamente ao Ensino Superior, incluindo o ensino à distância, a lei 10.861/04 (BRASIL, 2004),
como vimos, institui o SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), dando à avaliação da educação superior um caráter sistêmico. O SINAES determina que a avaliação da educação
superior será feita através de três procedimentos: a avaliação das instituições, a avaliação dos cursos
e a avaliação dos estudantes. Diante de todos os pressupostos, contidos nesta pesquisa, podemos
concluir que, a avaliação está ligada ao processo de ensino-aprendizagem, que a forma como se avalia, é crucial para a concretização do projeto educacional e que sinaliza quanto
os alunos, o professor e a escola a valorizam (Luckesi, 2002) Além disso,
entendemos que instrumentos, foram criados, ao longo da história, com o
objetivo de aperfeiçoar a avaliação da aprendizagem, criando mecanismos necessários para este fim. Podemos citar como exemplo as TIC’S
(Tecnologias da Informação e de Comunicação), as avaliações internas
e externas, sendo que todos estes, atualmente foram se adequando ao
ensino à distância, que também é uma demanda da sociedade moderna
e está em expansão.
Contudo, toda ação gera uma reação, dessa forma, sugiro como uma
nova pesquisa a “segurança das avaliações no âmbito virtual”, porque visto
se tratar de um assunto relativamente novo, são necessários ajustes e melhorias, para tornar este processo o mais fidedigno e seguro possível.
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LINGUAGENS ARTÍSTICAS COMO
INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO
PSICOPEDAGÓGICA

RESUMO: O presente trabalho intitulado: Linguagens artísticas como instrumento de intervenção psicopedagógica, tem o propósito de analisar o envolvimento do psicopedagogo e as
diversas linguagens artísticas, no processo de intervenção escolar. Esta interação deve ser
realizada por toda a equipe escolar, de maneira que, o psicopedagogo seja o intermediador
deste processo, que uma vez realizado em sua plenitude, é capaz de dar novos rumos, altamente positivos para educação. Trata-se de uma investigação de natureza qualitativa, no qual
tal abordagem aparece nas pesquisas bibliográficas e na análise documental.

Palavras-chave: Ação Psicopedagógica; Linguagens Artísticas; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

arte deve ser conhecida como a mais antiga e segura das formas de expressão que a humanidade conseguiu estabelecer entre si, nos dando um panorama de que ela apresenta um importante trabalho educativo. Ela utiliza-se da ludicidade para direcionar o indivíduo ao conhecimento do belo, a estimular a
inteligência e a elevação da auto estima e de consolidação de capacidades psíquicas.
Partindo do pressuposto que atividades artísticas apresentam um papel facilitador no processo educacional, este trabalho busca analisar as influências entre a arte e os processos
de psicopedagogia escolar. Busca-se ainda compreender a importância da arte para o contexto educacional, estabelecer correlações entre o papel do psicopedagogo e a educação,
assim como suas articulações entre contextos artísticos e intervenções eficazes. Neste processo, todos os envolvidos no cotidiano escolar devem ter a consciência da importância que a
arte educação pode oferecer aos alunos que necessitam de intervenções psicopedagógicas.
Não podemos pensar na arte, apenas com suas linguagens elitistas, utilizando – a como
recurso psicopedagógico, a cultura local onde a criança está inserida pode servir como base
para todo o processo. Para tal, há a necessidade de investigação por parte dos arte educadores e psicopedagogos, de conhecerem as linguagens artísticas que oferecem maior influência na comunidade: como gostos musicais, uso de grafite e etc. Desta forma, trabalhando com a zona de desenvolvimento proximal do educando, a arte pode atribuir importantes
valores para todos os envolvidos no processo psicopedagógico, com base em Vygotsky.
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O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO NO
AMBIENTE ESCOLAR

do a aprendizagem, favorecendo a qualidade
nos processos de recrutamento, seleção e organização de pessoal, bem como, levantando
o diagnóstico organizacional, dando subsídios
significativos e perfis específicos, estabelecendo princípios didáticos aos treinamentos. É utilizar possibilidades criativas e eficazes através
da reflexão grupal e assim, conseguir, uma real
transformação do indivíduo, e isso é aprendizagem (BEAUCLAIR, 2010, p. 96).

O campo de atuação da Psicopedagogia é
bem diversificado, o trabalho pode ser clínico
ou institucional. Um dos locais onde a psicopedagogia apresenta muita importância é a
instituição escolar, onde deve - se analisar o
processo de aprendizagem incluindo questões
metodológicas, relacionais e socioculturais, englobando o ponto de vista de quem ensina e de
Para o autor (2010), quanto à sua prática e
quem aprende, envolvendo a participação da
família e da sociedade (BEAUCLAIR, 2010). atuação, o psicopedagogo reúne conhecimento de várias áreas e estratégias pedagógicas e
Neste contexto, a psicopedagogia trabalha psicológicas que o possibilita voltar-se para o
com a formação de professores numa ação processo de desenvolvimento e aprendizagem,
preventiva e procura encontrar novas formas atuando numa linha preventiva e/ou terapêutide tornar essa formação mais eficiente. Visa ca:
também, colaborar com a instituição familiar,
escolar, educativa em geral ou de saúde afim
de que possam cumprir seu papel transmissor
e construtor do conhecimento. Busca identificar os obstáculos de desenvolvimento do processo de aprendizagem por meio de técnicas
específicas de análise institucional e pedagógica se propondo a estar atenta às inúmeras
possibilidades de construção do conhecimento
e valorizar o imenso universo de informações
circundantes (BEAUCLAIR, 2010).

• Numa linha preventiva, o psicopedagogo
pode desempenhar uma prática docente,
envolvendo a preparação de profissionais
da educação ou atuar dentro da própria
escola.
• Numa linha terapêutica, o psicopedagogo
trata das dificuldades de aprendizagem
diagnosticando, desenvolvendo técnicas
remediativas, orientando pais e professores, estabelecendo contato com outros
profissionais das áreas psicológica, psicomotora fonoaudiológica e educacional,
pois tais dificuldades são multifatoriais em
sua origem e, muitas vezes, no seu tratamento.

A abrangência de atuação da Psicopedagogia é bem ampla e envolve, além do ambiente
escolar, oferecendo um atendimento individual
ou grupal, os campos das empresas, hospitais
e pode estar presente em quaisquer instituições
onde existam grupos de pessoas reunidas neNo diagnóstico, o psicopedagogo volta-se
cessitando superar as dificuldades de relacionamento, pois segundo Beauclair (2010), a para a apreciação de aspectos psicomotor
- perceptivos, lingüísticos cognitivos do indifunção de um psicopedagogo institucional é:
víduo, tendo em vista as dificuldades que se
[...] fomentar e avaliar ações quanto à apren- apresentam e busca a compreensão do signidizagem do indivíduo no contexto grupal, fa- ficado dos sintomas de aprendizagem na orcilitando a construção e o compartilhamento ganização da personalidade do indivíduo e no
do conhecimento coletivo, incentivando novas seu contexto familiar, escolar e social (BEAUformas de relacionamentos, criando harmo- CLAIR, 2010).
nia entre gestores e colaboradores, podendo
atuar junto ao profissional de RH, assumindo
um papel importante, avaliando e controlan-
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A aprendizagem deve ser olhada como a atividade de indivíduos ou grupos humanos, que
mediante a incorporação de informações e o
desenvolvimento de experiências, promovem
modificações estáveis na personalidade e na
dinâmica grupal as quais revertem no manejo
instrumental da realidade. A Psicopedagogia é
uma ciência que vem construindo seu corpo
teórico a partir das contribuições de diferentes
autores. Como por exemplo Sara Pain:
Quando se fala em fracasso escolar, é preciso levar em conta a função que a escola desempenha na sociedade. Seu papel consiste
na transmissão de conhecimentos de acordo
com uma distribuição de saberes apta a reproduzir a sociedade e seu sistema, é evidente
que a instituição escolar é um êxito. Se a escola se destina a dar igualdade de oportunidades a todos e permitir uma promoção social
que beneficie a comunidade em seu conjunto,
é evidente que ela fracassa necessariamente,
enquanto os projetos políticos – econômicos
não dão um contexto favorável ao desenvolvimento (PAÍN, 1985, p. 35).
Sara Paín (1985) psicóloga argentina, doutora em Filosofia pela Universidade de Buenos
Aires e doutora em pelo Instituto de Epistemologia de Genebra, desenvolve um trabalho
extremamente consistente e relevante relacionado à psicologia, psicopedagogia e arteterapia diante da problemática do aprender e
da questão do fracasso escolar. Com sólidos
conhecimentos da epistemologia genética de
Piaget e do universo da psicanálise, e o mais
importante sem super dimensionar e mistificar
o papel destas teses no campo educacional.
Sara Pain afirma que, o conhecimento escolar
deve ser direcionado de maneira a valorizar o
aluno, mostrando-lhe a importância do saber.
O psicólogo bielorrusso Lev Vygotsky (18961934) morreu há mais de 70 anos, mas sua
obra ainda está em pleno processo de descoberta e debate em vários pontos do mundo,
incluindo o Brasil. Os trabalhos desenvolvidos
por Vygotsky são essenciais, uma vez que apre-

sentam as ideias referentes a importância dos
fatores sócio culturais na formação da identidade do aprendiz e esclarecem muito a respeito do desenvolvimento do pensamento, da
linguagem e da formação de conceitos como
um processo onde a interação e os fatores sócio históricos são fundamentais (PAÍN, 1985).
Os conhecimentos psicopedagógicos têm
sido intensamente construídos nas últimas décadas. Nesse esforço, muitos profissionais têm
registrado os resultados de seus trabalhos e
realizado discussões a respeito das aplicações
das várias ciências no campo psicopedagógico (PAÍN, 1985).
A compreensão vygotskiana a respeito dos
processos de aprendizagem e do desenvolvimento infantil apresenta importantes ideias que
servem como referência para o profissional da
Psicopedagogia em sua atuação clínica e institucional (PAÍN, 1985).
Piaget foi um epistemólogo suíço, considerado um dos mais importantes pensadores do
século XX. Defendeu uma abordagem interdisciplinar para a investigação epistemológica e
fundou a Epistemologia Genética, teoria do
conhecimento com base no estudo da gênese psicológica do pensamento humano (PAÍN,
1985).
Segundo a autora, (1985), para Piaget a inteligência da criança é construída através de sua
ação. A intervenção mediadora do professor/
psicopedagogo encontra-se no centro da relação sujeito-objeto ao propor desafios, acompanhar as construções, orientando-se pela
operatoriedade da inteligência e pela formação de conceitos, devendo ficar atento para as
construções do sujeito, e para as dele mesmo,
porque não espera um resultado determinado.
Atentando às surpresas que podem surgir de
sua intervenção, não para corrigi-las, mas para
acompanhá-las em sua particularidade, como
manifestação de alternativas de construção da
inteligência e de elaboração do conhecimento
histórico socializado (PAIN, 1985).
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Por isso, o professor/psicopedagogo preciARTE EDUCAÇÃO: FERRAMENTA
sa estar atento à construção-desconstrução do
PSICOPEDAGÓGICA DE INSERÇÃO
conhecimento, às surpresas que possam surgir
ESCOLAR
para ele próprio. A vitalidade da teoria piagetiana está na liberação do sujeito, professor/
Pode-se considerar que um dos objetivos da
psicopedagogo e sujeito, sepultado pelo con- psicopedagogia é a intervenção, a fim de “ cotrole das didáticas, metodologias e técnicas de locar-se no meio”, de fazer a mediação entre
ensino (PAÍN, 1985).
a criança e seus objetos de conhecimentos.
Compreende-se que as causas do não aprenA atenção do professor/psicopedagogo se der pode ser diverso. Em vista dessa necessiencaminha para acolher tudo o que for possível dade se reconhece que não é tarefa fácil para
da construção da criança, por mais estranha os educadores compreenderem esse fenômeque pareça para intervir com novos desafios no. Segundo Allessandrini (1996, p. 29-30):
na direção da operatividade da inteligência, na
reconstrução do conhecimento histórico sociaA experiência artística, expressão da alma e
lizado, sem determinar um produto acabado. da percepção que o homem tem do mundo,
Mas deve buscar construções capazes de in- apresenta-se como recurso importante para
corporar critérios lógicos, culturais e subjetivos ampliar a aprendizagem daquele que se rela(PAÍN, 1985).
ciona com o outro, e aprende a partir dessa
Assim, a autora conclui que, é crescente o número de famílias que buscam ajuda em clínicas
de psicologia/psicopedagogia para seus filhos
em idade escolar, pois a família não sabe quais
medidas tomar, com relação ao aproveitamento estudantil de seus filhos. É neste momento
que o psicopedagogo deve ser inserido no ambiente escolar, pois com sua visão ampliada
sua intervenção é de grande importância.
Mesmo que, os problemas não tenham sido
resolvidos em sua totalidade, é preciso atentar
que o processo educacional é constituído de
pequenos ganhos diários e contínuos. Uma vez
que este trabalho tenha continuação tão bem
embasada e com a forte presença das mães
durante o processo, os resultados obtidos serão cada vez mais prazerosos e significativos,
a intervenção psicopedagógica é um processo
compartilhado entre os diversos profissionais –
psicopedagogo, tutor e/ou professor de área,
família etc. – numa relação simétrica, cada um
a partir de seu saber, e contextualizando no
estabelecimento escolar (PAÍN, 1985).

relação. [Considera também] ...a linguagem da
arte importante na expressão da atividade cognitiva do aprendiz (ALLESSANDRINI, 1996, p.
29-30).
A psicopedagogia trabalhada através da arte
permite descobertas internas que nutrem a
essência do aprender de forma prazerosa, do
sentir, do tocar, do misturador, do agregado,
do colar, do juntada, do modelar, do esculpir,
do traçado, do dançar. É apostar na habilidade
manual em sintonia com o prazer do sentimento, do afeto (esta força interna que faz crescer...), que constrói um mundo de significados
e significantes. Um mundo de cores, de palavras, de pensamentos e de ações. De vida tecida e construída em alicerce de afeto cognitivo
(ALLESSANDRINI, 1996, p. 29-30).
Através do fazer - criativo a criança se entrega, se envolve e se mobiliza para a reconstrução do fazer, do criar, do descobrir, do aprender, pois “O trabalho de arte passa pela mente,
pelo coração, pelos olhos, pela garganta, pelas
mãos; e pensa e recorda e sente e observa e
escuta e fala e experimenta e não recusa nenhum momento essencial do processo poético” (BOSI, 1985, p. 71).
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É sabido que, a ludicidade deve estar presente na educação, não se pode mais acreditar em uma educação “bancária”, conforme
acentua Paulo Freire (2004) o professor deve
ser o mediador do conhecimento, e para atingir
as crianças, não há caminho melhor do que
o uso da ludicidade, pois uma vez rompidas
as barreiras emocionais carregadas consigo,
o processo educacional é prazeroso e fértil, e
cabe à todos os profissionais envolvidos neste
processo, mostrar estas novas possibilidades
ao aluno (FREIRE, 2004). Nesta vertente, o desenho é um importante recurso para a integração de crianças, ele pode ser usado de diversas formas, levando sempre em consideração
não a qualidade artística, pois o intuito não é a
formação de grandes e famosos artistas, mas
sim a utilização do desenho como ferramenta
pedagógica:
Quando uma criança libera seus repositórios
de memória através do desenho, ela o faz à
maneira da fala, contando uma história (...). Vemos, assim que o desenho é uma linguagem
gráfica que surge tendo por base a linguagem
verbal (VYGOTSKY, 2000, p.149).
O desenho traz uma carga cultural e social
da criança, que deve ter uma especial atenção:
As ideias de Vygotsky colaboram para a compreensão das relações entre desenvolvimento
e aprendizagem nos contatos interativos entre
pares de níveis diferentes e objetos socioculturais. Hoje é possível entender que o desenho faz parte das aprendizagens tanto sociais
quanto culturais, mediadas por informantes
ou fontes de informação (IAVELBERG, 2008,
p.25).

Gainza nos apresenta a música como um importante recurso educacional onde o professor
deve estar atento às informações provenientes
dos alunos:
Toda atividade musical é uma atividade projetiva, algo que o indivíduo faz e mediante qual
se mostra; permite, portanto, que o observador
treinado observe tanto os aspectos que funcionam bem no indivíduo, como aqueles aspectos mais incompletos ou em conflito, seus
bloqueios, suas dificuldades. Esse dado é de
fundamental importância para a educação musical porque, a partir daí, o professor poderá
organizar sua estratégia, elaborar seu plano de
operações (GAINZA, 1988, p. 43).
A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma espécie de modalidade que
desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de
bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em
questões reflexivas voltadas para o pensamento filosófico. Gainza (1988, p.22), ressalta que
“A música e o som, enquanto energia, estimula
o movimento interno e externo do homem, impulsionando-o à ação e promovem nele uma
multiplicidade de condutas de diferentes graus
e qualidades”.

De acordo com Oliveira (2010), o teatro é
uma modalidade artística que privilegia o uso
da linguagem e promove o desenvolvimento
da imaginação e do pensamento generalizante. Por ser uma atividade coletiva, ele promove
uma forma especial de interação e cooperação entre os sujeitos. Neves e Santiago (2009),
discorrem sobre a importância do teatro para
Segundo Oliveira (2009), o desenho deve a formação do indivíduo, onde podem ser traser entendido e compreendido dentro de suas balhadas questões como processos afetivos,
especificidades, levando sempre em conside- cognitivos e psicomotores:
ração questões como ambiente social e familiar no qual a criança está inserida, assim como
[...] as artes, entendidas como processo de
sua faixa etária: “O desenvolvimento da repre- representação simbólica para a comunicação
sentação gráfica apresenta a primeira infância do pensamento e dos sentimentos humanos,
e suas grandes conquistas estruturais cogniti- representam enorme valor e significam grande
vas, emocionais e físicas”.
importância na formação do educando. Essa
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concepção possibilita se pensar o teatro na
educação, não apenas como um instrumento
ou método utilizado no ensino de conteúdos
extra teatrais, tampouco disciplina voltada para
a formação de artistas, mas o teatro, sim, como
atividade educativa focada no domínio, na fluência e compreensão estética das complexas
formas humanas de expressão que movimentam processos afetivos, cognitivos e psicomotores (NEVES; SANTIAGO, 2009, p.31).

Para que todos estes recursos sejam obtidos
de forma efetiva, é necessário que o educador
tenha claro para si, qual o resultado esperado com o uso de tais linguagens, pois a prática pedagógica deve desenvolver o indivíduo
de forma integral, fortalecendo a autoestima,
a confiança em si e nos demais. O professor
deve se colocar como “mediador/instrutor de
conhecimentos culturais, e a intervenção que
realiza fica evidente e pode ser avaliada pela
qualidade do material que seleciona, organiza
O teatro apresenta grande importância para e traz para a classe” (IAVELBERG, 1995, p.36).
a atuação escolar e por sua vez, a intervenção
psicopedagógica:
Dentro deste prisma, está o trabalho do psicopedagogo. A utilização da linguagem artísPara que no futuro o teatro na educação tica em seu trabalho, deve ter uma especial
assuma o seu verdadeiro papel, que é o de atenção pois como já vimos, elas possuem
contribuir para o desenvolvimento emocional, uma importância essencial para o trabalho peintelectual e moral da criança, correspondendo dagógico e psicopedagógico, de forma que a
fielmente aos seus anseios e desejos, respei- identificação e utilização das atividades artístitando-lhe as etapas do pensamento que evolui cas trabalhadas como fato histórico contextudo concreto para o formal, para dar-lhe uma alizado na cultura, pode facilitar a construção
visão de mundo a partir da marcha gradativa de textos e resoluções de problemas lógicos,
das suas próprias descobertas é preciso que além de permitir um desenvolvimento pleno
se atendam dois pontos essenciais: - a prepa- nos aspectos psicomotores e sociais (IAVELração dos professores; - o apoio governamen- BERG, 1995, p.36).
tal, isso é, uma efetiva ação do Ministério da
Educação e da Cultura (CAVASSIN 2008 apud
Tomando como base a arte terapia, LuseREVERBEL, 1979, p. 155).
brink 1990, nos apresenta as maneiras como a
arte, podem contribuir com a formação do ser
humano de forma integral:
Nível
Cinestésico
Movimentos motores,
gestos, o fazer, exploração
dos materiais.
Sensorial
Explorações táteis, foco
nas sensações internas.
Perceptual
Ênfase na forma,
elementos formais, imagens
concretas.

Dimensões de Cura

Função Emergente

Soltar a energia, ritmo.

Percepção da forma, afeto.

Ritmo lento, consciência
das sensações internas.

Formação das imagens
internas, afeto.

Organização dos estímulos,
formação de boas gestalts.

Interações esquemáticas,
rotulagens verbal, autoinstruções.
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Afetivo
Expressão dos sentimentos
e disposições, ênfase na cor.
Cognitivo
Formulação de conceitos,
abstração, auto-instruções
verbais.
Simbólico
Intuitivo, formação de
conceitos auto-orientados
e abstração, pensamento
sintético.
Criativo
Expressão criativa que leva
a um senso de fechamento
(ou conclusão) e/ou
satisfação.

Rotulagem verbal dos
Consciência do afeto
sentimentos, internalização
apropriado.
das imagens afetivas e
simbólicas.
Resolução criativa de
Generalização de
problemas utilizando a
experiências concretas,
interação entre o verbal e o
relações espaciais.
imaginário.
Resolução de símbolos
Insights que levam à
através de significados
descoberta de novas partes
pessoais; generalização
do eu, integração de partes
de experiências pessoais
reprimidas ou desassociadas
concretas.
do eu.
Transação criativa com o
Meio ambiente,
auto-atualização
criativa.

Fonte: Tabela retirada do Texto: Imagética e Expressão Visual na Terapia (Lusebrink, 1990, pág. 33).

Segundo descrição de Allessandrini:
Oficina Criativa é o trabalho, em psicopedagogia, de atendimento individual ou grupal,
composto de certas etapas, no qual o sujeito expressa criativamente uma imagem interna por meio de uma experiência artística para,
posteriormente, organizar o conhecimento intrínseco a esse fazer expressivo (ALLESSANDRINI, 1996, p. 88).
O conceito de Oficina criativa defendida por
Allessandrini (1996), nos apresenta a arte
como um meio pelo qual o indivíduo pode expressar seus sentimentos, angústias e anseios.
Desta forma, sempre por meio da ludicidade,
o psicopedagogo pode ter acesso à questões
que nem sempre são ditas em conversas formais. Devemos portanto, olhar para as diversas
linguagens artísticas como importantes mecanismos de ação psicopedagógica, pois além
de trabalharem com sentimentos, sensações
e frustrações, colocam em prática através da
ludicidade, respostas para perguntas que nem
sempre são respondidas com palavras (ALLESSANDRINI, 1996).

A IMPORTÂNCIA DA ARTE PARA O
AMBIENTE ESCOLAR
A palavra Arte tem origem na palavra latina
“ars” ou “artis”, correspondente ao verbete grego “tékhne”. Definir a arte com suas diversas
especificidades não é simples, assim como determinar quais suas funções de aplicabilidade
no dia a dia das pessoas, pela possibilidade
de exercer funções pragmática, formal ou, ainda, possuir uma dialogicidade entre as duas
funções. A cultura de um povo é preservada
através da sua arte, seja ela popular ou erudita,
pois possibilita estudar e compreender aquelas
civilizações que não mais existem e cria um
sentido para as que ainda hoje fazem a sua
história (BOSSI, 1985).
Para entender melhor a arte é preciso compreendê-la dentro do contexto de sua produção
cultural. É possível então classificar a produção
artística em três vertentes principais: “arte acadêmica” ou “arte erudita”, que se refere àquelas
produções artísticas pertencentes a coleções
particulares e que normalmente são conservadas em museus e galerias de arte, sendo apreciada por um público conhecedor das linguagens artísticas e que possui uma sensibilidade
treinada para a fruição dos elementos estéticos
contidos nas obras expostas.
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A “arte popular” ou “folclore” são produções
artísticas menos, ou quase nada, intelectualizada, urbana e industrial, sendo apresentada na
maioria das vezes de forma anônima, produzida por colaborações de diferentes pessoas ao
longo do tempo, expressando o sentimento e
as ideias da coletividade, dentro de padrões
fixos no seu fazer artístico e é destinada para a
fruição do próprio povo que a criou. E por fim,
a “arte de massa”, constituída por produtos industrializados e que se destina à sociedade de
consumo, tendo a intenção de servir ao gosto
médio da maioria população de um país ou até
mesmo do mundo. No caso desta vertente da
arte, o povo é apenas o alvo da produção e não
participa da sua concepção (BOSSI, 1985).

O poeta e dramaturgo alemão Schiller argumenta que: “Só se transforma em racional
um homem sensível tornando-o primeiramente estético” (SCHILLER, 1990, p. 117). Schiller
propõe uma concepção de racionalidade que
não nega a sensibilidade. Muito pelo contrário,
o homem alcança um alto nível de dignidade
valorizando a sensibilidade. Todavia, a sensibilidade deve ser submetida a uma educação
estética.

Não se pode negar a sensibilidade na medida em que ela está sempre presente na vida
humana. Nesse sentido, o que fazer com a
sensibilidade? A resposta de Schiller é propor
uma educação estética para a humanidade.
Essa educação vai desenvolver paralelamente
sensibilidade e razão através da manifestação
ARTE E FILOSOFIA
do belo na obra de arte (SCHILLER, 1990, p.
Grandes filósofos discutiram sobre o real pa- 117).
pel da arte para a sociedade, tentando delimitar
ARTE NO CURRÍCULO ESCOLAR
sua definição e aplicabilidade, como intuição,
expressão, projeção, sublimação, evasão, etc.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
Para Platão (1995), a arte é tida como objeto
de imitação, capaz de enganar, uma vez que a entendem que a arte é um importante instrurealidade sensível já é uma imitação do inteligí- mento para o ser humano:
vel. A arte afasta ainda mais do real, pois imita
A educação em arte propicia o desenvolvia cópia. Por isso Platão rejeita a arte em seu mento do pensamento artístico e da percepção
estado ideal, querendo, com isso, substituir a estética, que caracterizam um modo próprio de
ordenar e dar sentido à experiência humana: o
Poesia pela Filosofia (NUSSBAUM, 1995).
aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção
Aristóteles (1982) acreditava que esse mo- e imaginação, tanto ao realizar formas artístidelo platônico é inútil e insustentável, pois a cas quanto na ação de apreciar e conhecer formas produzidas por eles e pelos colegas, pela
realidade é o sensível e “o ser se diz de vá- natureza e nas diferentes culturas (PCN, ARTE,
rias maneiras”. Quer dizer que se denominam VOLUME 6, p.19).
os seres sempre em relação a uma categoria
As linguagens artísticas enquanto disciplinas
e a um gênero universal abstraído dos seres
obrigatórias
no currículo escolar, conforme a
particulares. “O belo é o que está conforme o
arquétipo da espécie”, segundo Kant (1995). LDB 9.394-96, não se destinam à formação de
Ocorre, então, a presença da razão na obra artistas, ideia equivocada e bastante difundida
durante muito tempo no cenário educacional
de arte, pois é a razão que conduz o artista na brasileiro. Ela incide no desenvolvimento do
criação de obras em tais condições: “Quando indivíduo em suas múltiplas capacidades, inse encontra um pedaço de madeira talhada, clusive na sensibilização de uma consciência
não se diz tratar-se de um produto da natureza, cidadã. No campo escolar, os conteúdos de
arte não são hierárquicos e o educador possui
mas de arte”(KANT, 1995: § 45.)
um papel de mediador, onde os conceitos e as
técnicas artísticas podem ser recriadas e experimentadas de forma lúdica, democrática e
dialética. (PCNs- Artes, 2000, p.35).
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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”. Em sua teoria das inteligências múltiplas, existem várias habilidades às quais ele
chama de inteligências, que cada pessoa tem
em diferentes graus e combinações e fazem
parte da herança genética humana. Conforme
o estímulo recebido e a cultura na qual está
inserido, o indivíduo desenvolve mais uma ou
outra(s) determinada inteligência.

ARTETERAPIA
A Psicologia Analítica criada por Carl Gust
Jung na primeira metade do século XX compreende o Princípio da Totalidade Psíquica (Self)
e o Princípio da Energia Psíquica (SANTOS,
2005). Entende que os elementos formadores
da psique são fundamentais ao processo de Individuação e que todo ser humano nasce com
uma natureza saudável.
A Arteterapia é um processo desenvolvido
através da expressão das diversas linguagens
artísticas tornando-se um instrumento facilitador do trabalho terapêutico e social, tendo em
vista alcançar a maturidade psíquica e física e
a integridade da personalidade através do contato com a experiência emocional (SANTOS,
2005).

Howard Gardner (1995) afirma que todos os
indivíduos, uma vez trabalhados, são capazes
de desenvolver pelo menos sete diferentes áreas intelectuais, entre elas: linguística, lógico matemática, espacial, musical, cinestésica, interpessoal e intrapessoal. Entretanto, Gardner
nos chama a atenção que algumas inteligências estão ligadas diretamente a questões culPara todo o paciente deve ficar claro que ele
turais e tradições, que são iniciadas na infân- possui a capacidade de se expressar plasticacia, revelando-se apenas na juventude e fase mente, de uma forma ou de outra, e, assim,
adulta.
desbloquear emoções e sentimentos contidos
no inconsciente. Como também, deve se dar
Aliando a teoria da inteligências múltiplas conta que na sua caminhada ele deverá estar
de Gardner e o contexto educacional escolar, disposto a perceber o que vem do seu mundo
percebemos que ambas se completam e cami- interior e querer refletir sobre os conteúdos de
nham juntas em prol do êxito educacional, pois sua produção criativa para que possa haver a
Gardner tem a criança como centro do proces- transformação.
so, tendo um currículo que valorize as diversas
habilidades intelectuais sendo desenvolvidas
Nesse contexto, a arte terapia deve fazer a inem um ambiente que possibilite a valorização terligação das duas palavras que a compõem:
da potencialização das diferentes habilidades arte e terapia. Deve-se ter clara a intenção de
(GARDNER, 1995).
reabilitação através da arte, e não a formação
de artistas. O processo de construção, elaboraA escola deve trabalhar com as diferentes ção é sempre muito mais importante do que o
inteligências, de maneira a potencializar as resultado final, tendo em vista o alto potencial
sete inteligências dos alunos, para que então da função cognitiva que a arte apresenta (SANfuturamente, possam ser adultos inseridos em TOS, 2005).
um contexto mais amplo e diversificado. O ambiente escolar deve ser um espaço que induz
o educando à criticidade, ao processo exploratório e ao desenvolvimento de sua autonomia,
pois apenas desta forma a educação atingirá
seu êxito, seu ponto máximo.
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ARTE COMO INSTRUMENTO SOCIAL

tação seja fundada em conhecimentos sólidos
e contundentes, o arte educador deve estar
atento à sua prática, que deve ser capaz de
mostrar aos alunos o maravilhoso mundo das
artes, que é importante não apenas como pano
de fundo para a sociedade, mas que possui
significância real para a humanidade (BARBOSA, 2000).

A arte também possui importante papel no
processo de inclusão social. Ana Mae Barbosa
(2000), em seu artigo “Arte, educação e reconstrução social”, afirma que a arte é capaz
de inserir um indivíduo em seu meio ambiente,
superando supostos estados de despersonalização, de maneira a inserir o indivíduo no lugar
Educar em arte é também atuar com o meio
ao qual ele pertence “reforçando e ampliando
ambiente, transformar o social, resistir ao conseus lugares no mundo” (BARBOSA, 2000).
formismo e aprender a utilizar os problemas
A autora afirma ainda, que a arte é capaz como desafios de superação. Disponibilizar o
de desenvolver a percepção, a imaginação, e acesso a diferentes linguagens e materiais, dea capacidade crítica. Uma vez desenvolvidos senvolver técnicas vislumbrando as inúmeras
tais aspectos, torna-se muito mais fácil analisar formas que podem ser criadas, Formas essas
a realidade percebida e, podendo levar a bus- que refletirão as ânsias, os prazeres, a imagicar uma maneira capaz de mudar esta mesma nação e as frustrações de cada grupo ou indirealidade.Diante da excessiva mecanização e víduo.
especialização da vida contemporânea, acreFormas que possibilitem a descoberta de nodita-se que uma tarefa crucial da escola, hoje,
seja a de restabelecer a comunhão entre todas vas formas e possibilidades para outros projeas áreas, dissolvendo as fronteiras rígidas entre tos. E que não sejam formas pré-definidas pelo
professor, pois chegar a um produto final unielas (BARBOSA, 2000).
forme e igual para todos os indivíduos de um
O conhecimento da arte contribui, juntamen- grupo é matar as possibilidades estéticas parte com os conhecimentos produzidos pelas ticulares e reproduzir um modelo opressor de
outras áreas, para maior inserção do aluno no produção mecanizada que não leva em consimundo da natureza, da cultura e das relações deração os pluralismos (BARBOSA, 2000).
sociais. A arte é o lugar da experiência, tanto
Assim, respeitar as capacidades da criança
da criação quanto da apreciação. Ela permite
dialogar com as diversas culturas e com elas e estimulá-la a superar barreiras ressignifica a
iniciamos uma viagem com os homens do Pa- sua forma de estar no mundo como indivíduo
leolítico, com suas pinturas rupestres, e atra- catalisado mudanças e potencializando o que
vessamos as várias estações: dos sarcófagos antes encontrava-se em latência. Transformar
dos faraós, passando pelos templos gregos, o corpo docente e lhe dar sentidos, confrontar
encontramo-nos com os ícones sagrados do as concepções estéticas televisivas da comuprimitivo cristão e adentramos pelos caminhos nidade e fazer crer que a criança tem uma voz
da história e da arte, pelos fatos, pelos artistas, e uma expressão próprias que devem ser reschegando ao mundo moderno e ao contempo- peitadas, fazem parte da luta pela garantia dos
direitos de todo cidadão (BARBOSA, 2000).
râneo (BARBOSA, 2000).
A escola possui a incumbência de apresentar esse universo aos alunos, lembrando que
a preocupação maior não é transformá-los em
artistas, mas em cidadãos conscientes de seu
papel na sociedade como indivíduos em exercícios da criticidade.E para que esta apresen1395
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do aprofundamento em questões que permeiam a educação e o trabalho psicopedagógico, pudemos perceber que as diversas linguagens artísticas estão ligadas diretamente com
a intervenção psicopedagógica. O psicopedagogo deve ter sempre vivo o espírito de pesquisador de sua própria prática, para que possa aliar seus conhecimentos artísticos á uma práxis
renovada.
O homem contemporâneo habita um cenário no qual quase tudo é produzido para ser visto,
sentido, ou tocado. E o melhor caminho para o trabalho psicopedagógico de sucesso, é aliar as
individualidades às linguagens artísticas que podem ser trabalhadas.
A concepção tradicional que permanece ainda como paradigma da escola ocidental é a que
separa arte e ciência, arte e filosofia, arte e linguagem, tratando-as como dimensões opostas do
conhecimento humano. Predomina, na cultura escolar, uma valorização do pensamento científico
em detrimento do estético. Essa atitude carrega consigo outras cisões, que insistem em imprimir
relevo ao pensamento hegemônico do mundo ocidental, como aquelas que separam razão e
emoção, intelecto e intuição, cognição e afetividade.
Entretanto, no início deste terceiro milênio, vem manifestando-se uma tendência cada vez mais
acentuada de redimensionar a relação entre as ciências, as artes, a filosofia, as línguas, a matemática, procurando dar a conhecer os modos como razão e sensibilidade, intelecto e imaginação constituem o conhecimento humano. Sabemos que nunca foi possível existir ciência sem
imaginação, nem arte sem cognição. A arte, tanto quanto a ciência, a filosofia, as linguagens, a
matemática, é criadora de mundos e do mundo.
Não mais a beleza, a emoção, a subjetividade, o “maravilhamento” de um lado e a verdade, o
raciocínio, a lógica, a objetividade do outro. Diante da excessiva mecanização e especialização
da vida contemporânea, acreditamos que uma tarefa crucial da escola, hoje, seja a de restabelecer a comunhão entre todas as áreas, dissolvendo as fronteiras rígidas entre elas.
O conhecimento da arte contribui, juntamente com os conhecimentos produzidos pelas outras
áreas, para maior inserção do indivíduo no mundo da natureza, da cultura e das relações sociais.
A arte é o lugar da experiência, tanto da criação quanto da apreciação.Ela nos permite dialogar
com as diversas culturas e com elas iniciamos uma viagem com os homens do Paleolítico, com
suas pinturas rupestres, e atravessamos as várias estações: dos sarcófagos dos faraós, passando pelos templos gregos, encontramo-nos com os ícones sagrados do primitivo cristão e adentramos pelos caminhos da história e da arte, pelos fatos, pelos artistas, chegando ao mundo
moderno e ao contemporâneo.
Nós, educadores da arte, temos a incumbência de apresentar esse universo a nossos alunos,
lembrando que a preocupação maior não é transformá-los em artistas, mas em cidadãos.
Assim, a arte em conjunto com trabalho psicopedagógico, deve respeitar as capacidades do
educando e estimulá-lo a superar barreiras ressignifica a sua forma de estar
no mundo como indivíduo catalisador de mudanças e potencializa o que
antes encontrava-se em latência. Formar seres críticos, caracteriza o
desfecho final de todo o processo de ensino e aprendizagem, assim o
psicopedagogo utiliza-se do valioso recurso artístico com o propósito
de trabalho para o êxito do processo.
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A CONSCIÊNCIA CORPORAL, A
PSICOMOTRICIDADE E O ENSINO
EFICAZ NA ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Este artigo busca refletir a respeito da alfabetização e as influências da consciência
corporal e da psicomotricidade durante o processo ensino aprendizagem. A preocupação com
a forma como as crianças aprendem a ler e a escrever é crescente nas últimas décadas, tendo
a atenção principalmente de educadores, psicólogos e psicopedagogos. O homem se comunica e constitui suas relações por meio da linguagem verbal e não verbal. Para a criança, o
movimento é importante em seu desenvolvimento, pois está ligado às emoções e por ser um
veículo de transmissão do equilíbrio. A Alfabetização, por muitos anos, foi entendida apenas
como a decifração do código. Esse limitado e simplista entendimento do que seria Alfabetização, era o que determinava quando a pessoa era alfabetizada e analfabeta. Faz-se necessário
novas práticas de ensino nas escolas, onde os alunos não apenas se apropriem do código,
realizando leituras e escritas mecânicas, mas um ensino significativo, que permita ao aluno
entender e se apropriar da complexidade do mundo da escrita.

Palavras-chave: Alfabetização; Ensino; Significado.
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INTRODUÇÃO

A

leitura é importante no desenvolvimento intelectual e emocional da criança e consequentemente transpassa para o ambiente escolar, chegando assim nas salas de aula.
Ao realizar uma leitura em sala de aula, o professor introduz na aprendizagem do educando sua interação com o mundo letrado e facilita o desenvolvimento no processo da alfabetização, ao pensar na leitura sobre um processo decodificador na alfabetização surgem alguns
problemas.
Ao pensarmos no processo da leitura o educando tem que buscar compreender e pensar a
respeito do significado que a leitura representa para si. Segundo Martins (1986, p.12) “[...] ninguém ensina ninguém a ler: o aprendizado é, em última instância, solitário embora se desencadeia e se desenvolva na convivência com os outros e com o mundo.”
O ato de ler está além da obrigatoriedade, pois a leitura transpassa o simples fato de saber ler,
sendo que a leitura simplesmente pela leitura não tem significado algum. Pois a busca e o prazer
em ler um livro ou um texto vão além do ensino escolar, salvo que para aprender a apreciar uma
leitura não necessariamente está relacionado ao aprendizado em sala de aula.
Lê-se em Martins (1986, p.12), “[...] aprendemos a ler apesar dos professores; que, para
aprender a ler e compreender o processo da leitura, não está desamparados, temos condições
de fazer algumas coisas sozinhos [...].”
O conceito de leitura trabalhado nas escolas algumas vezes não facilita a interação do educando com a leitura que está sendo feita em sala de aula, ou seja, fazer a leitura pela simples
leitura (aprender por aprender). Sem buscar interagir esse momento como um processo eficiente
de comunicação entre o educando e a leitura, tornando somente uma prática de rotina em que
os alunos já estão inseridos e não possibilitando uma interação da história ao imaginário do
educando.
Conforme Martins (1986, p.23), “muitos educadores não conseguiram superar a prática formalista e mecânica, enquanto para a maioria dos educadores aprenderem a ler se resume à
decoreba de signos linguísticos [...].” Com isso, notamos nas salas de aula, que muitas vezes
a leitura de textos não têm significado e não fazem parte do contexto do educando. Com uma
leitura mecânica e sem emoção a aprendizagem acaba tornando-se um momento ineficiente na
busca pelo entendimento do educando com o mundo letrado.
De acordo com Philippe Aries em seu livro História social da criança e da família destaca a
família como:
Nessa época o trabalho não ocupava tanto tempo do dia e nem tinha o mesmo valor existencial
que lhe atribuímos neste último século. A participação de toda a comunidade, sem discriminação
de idade, nos jogos e divertimentos era um dos principais meios de que dispunha a sociedade
para estreitar seus laços coletivos e para se sentir unida (AIRES, 1981, p. 94).
A aprendizagem está muito além da alfabetização. Ela está também na construção completo
do ser humano. Podemos citar várias maneiras na qual a educação infantil junto com a psicomotricidade auxilia o completo desenvolvimento da criança, assim teremos crianças capazes
de demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e agir. Serão capazes também em agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
Elas também serão capazes de ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação. Terão confiança para falar de suas ideias e sentimentos a pessoas.
Enfim, busca-se o desenvolvimento completo da criança para uma sociedade mais completa e
justa.
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A LEITURA E O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
A leitura feita nas escolas, não possibilita o
verdadeiro entendimento no desenvolvimento
do educando em sua vida social. Com isso o
simples acontecimento de ser alfabetizado já é
o suficiente para a formação da criança com o
mundo letrado.
Para Martins (1986, p.23), “uma vez alfabetizada, a maioria das pessoas se limita à leitura
com fins eminentemente pragmáticos, mesmo
suspeitando que ler significa inteirar-se do mundo [...].” Aprimorando a leitura com ênfase no
processo da alfabetização, o educador poderia
unificar esses dois métodos na construção da
aprendizagem do educando. Facilitando sua
interação com ambos, o educador precisaria
olhar a criança como sujeito único no processo
educacional.
Com a falta de oportunidades para muitas
crianças, a escola torna-se o único local de
aprendizagem e transmissão de conhecimento
no processo da leitura e escrita.
Assevera Martins (1986, p.25), “[...] a escola
é o lugar onde a maioria aprende a ler e escrever, e muitos têm sua talvez única oportunidade
de contato com os livros, estes passam a ser
identificados com os livros didáticos.”
Porém, esses livros didáticos, muitas vezes,
são textos que fogem do contexto do educando, tornando assim uma leitura pragmática e
sem valor. Sem estímulo pela leitura, o educando perde algumas vezes à vontade em ler e até
mesmo em ouvir, pois ler por obrigatoriedade
muitas vezes faz com que o educador transmita
uma leitura mecânica e sem emoção, tornando
assim uma prática massacrante e sem efeito.
Esse problema não está simplesmente nos
livros didáticos e nem na maneira em que a
educadora ensina em sala de aula, vai além do
presente. Segundo Weisz (2009, p.21):
Como as crianças constroem hipóteses sobre a escrita e seus usos a partir da participação em situações
nas quais os textos têm uma função social de fato frequentemente as mais pobres são as que têm as hipóteses mais simples, pois vivem poças situações desse
tipo (MARTINS, 1986, p. 27).

De acordo com Martins (1986, p.27), “[...]
nosso sistema educacional, de uma formação
eminentemente livresca e defasada em relação
à realidade, ainda fomentada pela escolástica
cristã que orientou os Jesuítas, os primeiros
educadores do Brasil”. O trabalho da educação psicomotora com as crianças deve prever a formação de base indispensável em seu
desenvolvimento motor, afetivo e psicológico,
dando oportunidade para que por meio de jogos, de atividades lúdicas, se conscientize sobre seu corpo. Para que a criança desenvolva
o controle mental de sua expressão motora, a
ludicidade deve realizar atividades considerando seus níveis de maturação biológica.
A prática da Psicomotricidade em momentos
livres, em espaços coletivos ou não, colabora para o desenvolvimento emocional da pessoa, que ao relacionar-se divide opiniões, cria
analogia e até ajuda seu próximo, contribui de
várias maneiras na vida pessoal de cada indivíduo que usa suas horas livres em prol de seu
bem estar, além do desenvolvimento de virtudes e valores, benéfico também para depois
da pratica, deixa de lado o mal humor, dorme
bem, acorda com disposição, intensificando
sua produtividade no trabalho, afazeres rotineiros, aumenta sua concentração, ou seja, para
que se tenha uma vida mais prazerosa que traga enriquecimento corporal, intelectual, se faz
necessário usar o tempo livre, para ser feliz,
cuidar de si (MARTINS, 1986).
Todas as atividades para uma criança passam por momentos que é próprio dela. Ela
brinca e isso favorece seu desenvolvimento
psicomotor. O Referencial Curricular Nacional
em Educação Infantil, ressalta que:
A brincadeira favorece a 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 diversos grupos sociais. Essa significação
atribuída ao brincar transformam-no em espaço singular
de contribuição infantil (REFERENCIAL CURRICULAR
NACIONAL EM EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998, p. 13).

A verdadeira aprendizagem não se faz apenas copiando do quadro ou prestando atenção
ao professor, mas também por meio dos jogos
e brincadeiras, que muitas vezes acrescenta ao
currículo escolar uma maior energia de situações que ampliam as possibilidades da criança aprender e construir o conhecimento.
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O LAZER E SUAS DIFERENTES
FORMAS PARA COLABORAR COM A
PSICOMOTRICIDADE
Convém repetirmos a complexidade do fenômeno lazer, considerando sua ligação com as
formas e organização do trabalho em diferentes sociedades, como uma temática desafiadora. Dessa maneira, ao longo dos anos, não
se apresentava um conceito específico que envolvesse sua total dimensão, tornando -se um
grande desafio ao longo da história (ROLIM,
1989).
Muitos foram os esforços a busca de compreensão sobre lazer, os autores partiam de seu
referencial teórico, cada um com sua definição
a respeito do que é lazer, o que por sua vez colabora para a complexidade na conceituação
de lazer.Observando a epistemologia da palavra lazer, não se tem clareza de sua definição,
entende, poder-se fazer”, a palavra apresenta
entrave em seu entendimento, frente a administração do tempo e em oposição ao trabalho
(ROLIM, 1989).
Ao se deparar com o modo de produção vigente, bem como com sua proposta de a carga excessiva de trabalho, passou a enaltecer
a valorização do não-trabalho, que se transformava em tempo livre para os operários, na qual
vivenciadas as práticas de lazer segundo Rolim (1989, p.51).
Na perspectiva psico sociológica, em que
“o lazer é bem delimitado como tempo livre,
quando há liberdade para administração do
descanso (repousando, divertindo-se), podendo desenvolver intencionalmente as formas e
os conteúdos do ócio” (ROLIM, 1989). É preciso destacar que alguns estudiosos se opõem a
essa divisão proposta pelo referido autor, posto que ele subdivide e fragmenta o fenômeno,
no entanto, para nós, sua categorização foi um
importante caminho para pensarmos nosso trabalho.
No entanto, uma das referências obrigatórias
para compreensão e conceituação do lazer é
Dumazedier (1973). Segundo Requixa (1977),
um dos conceitos de lazer mais importante que
foi construído e proveniente de Joffre Dumazedier, em sua obra Vers une civilization du loisir?

Dumazedier (1973) inaugura uma teoria mais
geral, do que propriamente uma teoria do lazer, denomina-a como – a “Teoria da Decisão”,
nela ele articula três tipos de pensamento: o
pensamento axiológico; o pensamento teleológico instrumental; e o pensamento probabilístico (REQUIXA, 1977).
Dito de modo mais simples, o pensamento
axiológico é o pensamento do que é desejável; o pensamento teleológico instrumental é
o pensamento do que é possível; e o pensamento probabilístico é o pensamento do que
é provável, antes e depois da intervenção, isto
é, o pensamento probabilístico examina as necessidades prováveis a satisfazer e quais os
resultados prováveis a obter (DUMAZEDIER,
1973). Numa perspectiva sociológica, o autor
define lazer como:
[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo
pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar,
seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda
para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre
capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais
(IBIDEM, 1973, p.34).

Para, Pedro (2005) “lazer denota uma escolha livre”, com uma autogestão do tempo livre,
desde que haja uma satisfação pessoal, podendo melhorar a qualidade de vida, nomeadamente o bem-estar físico, mental e social.
Para este autor, “o lazer está intrinsecamente
relacionado com o contentamento”, o que é relevante que se faça de livre vontade, ou seja,
com autonomia.
Os benefícios citados por Pedro (2005) também são descritos por Dumazedier (1973,
p.30): “[...] a ação positiva do lazer sobre o indivíduo, é de realçar os benefícios para a mente, para o físico, para a formação profissional e
para a sua sociabilidade”.
Portanto, o lazer precisa ser considerado
como um desenvolvimento integral, que promova crescimento pessoal e social do indivíduo, visto como tempo livre, para distrair-se
prazerosamente, levado em conta as necessidades do seu uso com como desenvolvedor
psicossocial. Já para Marcellino (1987 e 2006)
existem outras possibilidades de lazer além do
descanso e divertimento, trata-se do desenvolvimento pessoal e social que o lazer ou seja,
como o teatro, turismo, festa etc.
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O autor sinaliza para a existência de uma
perspectiva formativa por meio do lazer, transcendendo os limites do descanso. Segundo
ele, nas diferentes práticas do lazer, estão presentes oportunidades excepcionais, podendo
ser um ambiente fecundo de reflexão sobre as
pessoas (e valores) e as diferentes realidades
nas quais as mesmas estão inseridas.
Em uma perspectiva formativa, por meio do
lazer, não se é pensado como descanso, o que
proporcionou sua valorização. Haag (1981), falando sobre o esporte e o tempo livre, considera que ambos são fenômenos ou formas de
manifestação de nossa vida cotidiana sobre as
quais se discute muito, mas que são mal interpretados.
Para esclarecer a relação entre o esporte e
o tempo livre, analisa o que entendemos por
esporte: “a palavra provém do verbo latino ‘deportare’, distrair-se, e logo se substantivou em
francês e inglês na forma ‘de sport’ ou ‘sport’,
o que significa diversão” (HAAG, 1981, p. 91).
Segundo Marcellino (2006), para que o lazer
possa ser um mecanismo de transformação
cultural, consequentemente agisse como um
meio de mudanças sociais:
O ideal seria que cada pessoa praticasse atividades
que abrange os vários grupos de interesses, dessa forma, exercitar, no tempo disponível, o corpo, a imaginação, o raciocínio, a habilidade manual, o contato com
outros costumes e o relacionamento social, quando,
onde, com quem e da maneira que quisesse. No entanto, o que se verifica é que as pessoas geralmente
restringem suas atividades de lazer a um campo específico de interesses. E geralmente o fazem não por
opção, mas por não terem tomado contato com outros
conteúdos (MARCELLINO, p.18-19).

Visando a ampliação de satisfação pessoal ligada ao lazer, poderá se incluir habilidades esportivas, onde o indivíduo tem a possibilidade
de conhecer suas capacidades, trabalhando
suas emoções, resolução de problemas, por
meio, do esporte, o qual sucesso e fracasso
são experiências importantes, pois:

Diante disso, interagir e lidar com as situações que envolvem aspectos sociais e pessoas, situações que envolvem determinação, disciplina, autoconfiança, coragem, entusiasmo e
entre outros fatores, torna-se possível com a
prática de atividades físicas.
Dessa forma, torna-se relevante que as pessoas usufruam de diversas atividades e dos
diferentes conteúdo do lazer, para que haja vivências e experiências, se expandindo assim,
o campo de interesses. Todavia, sabemos que,
para que exista expansão e se desfrute tanto
da diversidade quanto da qualidade do lazer,
é preciso de uma educação formal e informal
que possibilite tais vivências e formação, pois
os limites formativos e a pouca oferta de experiência com os conteúdos empobrecem a educação para e pelo lazer, como bem observou
Pereira (1993).
Cabe destacar que, segundo Libâneo (2007)
que educação não formal, “são aquelas atividades com caráter de intencionalidade, porém
com baixo grau de estruturação e sistematização, implicando certamente relações pedagógicas, mas não formalizadas” (LIBÂNEO, 2007,
p.89).
Marcelino (1987), considerando que o lazer
deverá atender as pessoas nos diferentes segmentos da vida, e portanto, é necessário que
as pessoas conheçam seus conteúdos, para
que os mesmo possam atender seus interesses. Buscando uma contribuição na construção de uma sociedade humana e digna, como
fruto de uma mistura de princípios, a fim de
incentivar o lazer, rompendo com os princípios
culturais, instituído pelo estigma social, as pessoas podem se desenvolver em um ambiente
de lazer, considerado um espaço de formação
humana.

O sucesso transmite uma sensação de satisfação
pessoal pela conquista adquirida e serve como ponto
inicial para novas realizações, e o fracasso tem o seu
valor na qualidade de incentivo para uma nova tentativa
de êxito (ZILLIO, 1994 apud BENETTI et al, 2005).
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A PSICOMOTRICIDADE NA PRÁTICA
EDUCATIVA.
Pretende-se neste subtema, demonstrar
como a psicomotricidade auxilia na prática
educativa. Pois, muitas vezes não sabemos o
valor e a importância que se deve dar ao brincar para o desenvolvimento físico e psíquico
das crianças, acreditando que o brincar é apenas um passatempo, sem importância e sem
resultados de desenvolvimento motor e cognitivo para as crianças (MEUR; STAES, 1984).
A Psicomotricidade surgiu na década de 60
com André Lapierre e Anne Lapierre, demonstrando a importância do lugar do corpo na educação e de suas influências na comunicação
humana. A Psicomotricidade é um diferencial
na atuação profissional, tornando-se indispensável em escolas, clínicas, empresas, terceira
idade, entre outros. “A psicomotricidade está
presente em todas as atividades da nossa vida
cotidiana. Seria natural que, desde cedo, as
crianças pudessem aprender esta educação
pelo movimento” (MEUR; STAES, 1984).
Está sendo requisitada como uma ferramenta
de trabalho revolucionária, por seu modo de
abordar as relações e o desenvolvimento humano. É uma ferramenta que investe não em
dificuldades e sintomas, mas na possibilidade
de crescimento e de aperfeiçoamento em que
o sujeito potencializa a capacidade de desenvolver globalmente sua personalidade. A Psicomotricidade tem comprovado sua eficácia em
termos de: Comportamento, pois ajusta positivamente a agressividade, inibição, falta de limites, baixa tolerância à frustração, hiperatividade
dentre outros. Segundo Le Boulch, a educação
psicomotora:
Deve ser praticada desde a mais tenra idade; conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações
difíceis de corrigir quando já estruturadas. A educação
psicomotora pode ser vista como preventiva, na medida
em que dá condições à criança de se desenvolver melhor em seu ambiente. É vista também como reeducativa quando trata de indivíduos que apresentam desde o
mais leve retardo motor até problemas mais sérios (LE
BOULCH 1984, p. 36).

Na aprendizagem desperta o desejo por
aprender, favorece o rendimento escolar; minimiza as dificuldades de expressão motora, verbal ou gráfica; melhora a orientação espaço-temporal, apesar de a criança apresentar um
desenvolvimento cognitivo normal, aumenta a
capacidade de assimilar novos conteúdos; reduz distúrbios de atenção; desenvolve o potencial criativo. É uma prática educativa, de valor
preventivo e terapêutico, que permite crianças,
adolescentes e adultos, expressarem seus conflitos relacionais, superando-os através do brincar, do jogo simbólico (LE BOULCH, 1984).
A finalidade da Psicomotricidade é a de atuar
sobre os fatores psicoativos relacionais adquiridos na infância. Esses fatores estão diretamente vinculados a dificuldades de adaptação
no cotidiano e no convívio social. Esta prática
propicia a descoberta dos meios que facilitam
o desenvolvimento global do ser (LE BOULCH
1984).

O BRINCAR COMO PRÁTICA
EDUCATIVA NA VISÃO DE LAPIERRE
EM VYGOTSKY
Será abordado neste subtema, o prazer da
passagem para o jogo atrelado ao sensório-motor, deixando a criança livre para as suas
emoções e imagens que ela acredita, construindo a vontade de interagir no espaço. Vygotsky (2003) nos mostra uma visão em que
aprendemos a interagir com os alunos.
Para o autor (2003) o prazer sensório-motor
dá passagem para o jogo simbólico, assim liberando a criança das suas emoções e imagens que ela possuiu, produzindo a vontade de
interagir no espaço. Os psicomotricista tiveram
momentos distintos denominados períodos:
continuador, inovador e da ruptura.
Os dois autores Lapierre e Aucouturier (1986)
têm um papel importantíssimo na prática psicomotriz, pois eles sempre tiveram umas posturas científicas, que mostra querer inovar no
fazer pedagógico. Defendendo sempre a formação do psicomotricista, ou seja, a formação
pessoal. Ambos tiveram formação na escola
de expressão e psicomotricidade de Barcelona
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– Espanha que seguiu uma orientação de Aucouturier, sendo assim privilegiado por estudar
e observar seus seguidores e formadores. Portanto por mais que pareça que ambos seguem
sempre a mesma linha é neste período que
começam a divergir suas ideias sobre a psicomotricidade. De acordo com Negrine (1986) a
educação psicomotora pode ser compreendida como uma técnica:

Um dos aspectos mais conflitivos entre a prática e a teoria é que Lapierre entende que o espaço de jogo onde ocorre a prática psicomotriz
“é um espaço de jogo “simbólico”, isto é, um
espaço da fantasia que se encontra no jogo
da criança, jogo simbólico que Aucouturier não
nega que ocorra com muita frequência no jogo
que a criança realiza, mas que ele não potência” (AUCOUTURIER e LAPIERRE, 1986).

A educação psicomotora é uma técnica, que através
de exercícios e jogos adequados a cada faixa etária
leva a criança ao desenvolvimento global de ser. Devendo estimular, de tal forma, toda uma atitude relacionada
ao corpo, respeitando as diferenças individuais (o ser é
único, diferenciado e especial) e levando a autonomia
do indivíduo como lugar de percepção, expressão e
criação em todo seu potencial (NEGRINE, 1986, p. 15).

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA
PRÁTICA EDUCATIVA EM WALLON.

A verdade é que as concepções teóricas-práticas de Aucouturier e Lapierre (1986) em relação à prática psicomotriz educativa diferem
quanto à concepção sobre a intervenção do
psicomotricista, mas estão muito próximas no
que se referem à reeducação e a terapia. “Hoje
em dia, ambos buscam no campo da psicanálise seus fundamentos teóricos para justificar a
prática que propõem, e esta tendência passa a
se constituir em alicerce da psicomotricidade
relacional proposta por eles” (NEGRINE, 1995,
p.74).
Planejar as aulas com objetos recicláveis
demanda uma particular atenção. De acordo
com Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da
Graça Souza Horn em seu livro Projetos Pedagógico na Educação Infantil relata o seguinte
caminho:
Um projeto pode iniciar durante as atividades de exploração dos materiais da sala. O educador observa,
anota dados relevantes – data, criança, espaço, materiais, canais sensoriais, tipo de jogo – e, após um período inicial de observação, pode preparar um projeto.
Vídeos e fotos das ações das crianças também auxiliam
na coleta de informações sobre o grupo, pois nessa
faixa etária o projeto é escrito é muito mais necessidade
do educador do que das crianças. E, mesmo após refletir sobre uma proposta de projeto e iniciar atividades,
é importante que o professor saiba que este será modificado de acordo com as situações, com as crianças e
com o retorno das famílias (BARBOSA e AYRES, 2008,
p. 78).

Para Wallon (1979), a afetividade faz com
que a criança passe do mundo orgânico para
o conceito coletivo, é o motor do movimento
e aproxima-se com o desenvolvimento. O ato
mental e o ato motriz estão relacionados, ou
seja, ação igual pensamento as emoções são
responsáveis pela aprendizagem e possuem
grande significado nela, assim como grandes
responsabilidades também.
Levando-se em consideração todos esses
aspectos apresentados, acredita-se que a psicomotricidade serve como ferramenta para todas as áreas de estudo voltadas para a organização afetiva, motora, social e intelectual do
indivíduo sabendo-se que o homem é um ser
ativo capaz de se conhecer cada vez mais e
de se adaptar às diferentes situações e ambientes. Le Boulch, destaca a importância da
psicomotricidade ser trabalhada na escola nas
séries iniciais:

A educação psicomotora deve ser enfatizada
é iniciada na escola primária. Ela condiciona
todos os aprendizados pré escolares e escolares; leva a criança a tomar consciência de seu
corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a
dominar o tempo, a adquirir habilmente a coordenação de seus gestos e movimentos, ao mesmo tempo em que desenvolve a inteligência.
Deve ser praticada desde a mais tenra idade,
conduzida com perseverança, permite prevenir
inadaptações, difíceis de corrigir quando já estruturadas (LE BOULCH, 1984, p. 24).
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Segundo este autor os jogos das crianças
são somente no âmbito funcional, sendo divididos em: jogos de ficção, estes cuja interpretação é mais ampla, exemplo jogo de bonecas;
jogos de aquisição, são atividades lúdicas que
trabalham a audição e o olhar, os alunos precisam compreender imagens, coisas e canções;
jogos de fabricação, se resumem em organizar,
agrupar, modificar objetos e usar a criatividade
para recriá-los. Para ele desde que uma atividade se torne utilitária e subordinada como meio
a um fim, perde a característica de jogo.
Segundo Negrini (1994, s/n): “A imitação é a
regra do jogo, no caso das crianças menores;
sendo muito difícil para elas captar a determinação abstrata utilizam, basicamente o mundo
concreto e real”. No jogo a criança age muitas
vezes com inquietação e culpabilidade que se
combina com agressividade, a origem comum
dessas variáveis é o desejo da criança em se
colocar no lugar dos adultos. Outro papel atribuído à educação psicomotora é a de prevenção, para que tais comportamentos citados
acima não se repitam como é argumentado
por Fonseca:

Desse modo, Wallon (1979) propõe jogo de
papai-mamãe, ou de estar casados para tentar saciar esta necessidade do universo infantil. Assim as crianças envolvidas no processo
vão buscar a reprodução de atos ou gestos
de seus pais, levados pela curiosidade ou até
mesmo por não terem os compreendidos, e assim imitam buscando motivos em suas experiências de jogo.
Naquilo que se refere ao ato motor, situação
predominante nos jogos das crianças, Wallon
(1979) é de opinião que o movimento pode
ser técnico ou simbólico, sem fazer referência
ao plano de representação e do conhecimento
envolvidos. Podemos concluir então que a psicomotricidade através do brincar tem um papel
importante como auxiliar nas aprendizagens,
estimulando o desenvolvimento integral da
criança, através do trabalho em torno de desafios, fazendo que ela explore, crie e desenvolva
suas habilidades com objetivo de expandir o
seu potencial.

A educação psicomotora pode ser vista como
preventiva, na medida em que dá condições à
criança desenvolver melhor em seu ambiente.
É vista também como reeducativa quando trata
de indivíduos que apresentam desde o mais leve
retardo motor até problemas mais sérios. É um
meio de imprevisíveis recursos para combater a
inadaptação escolar (FONSECA, 1995, p. 10).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se faz necessário que os profissionais da educação tenham conhecimento sobre a psicomotricidade, que saibam reconhecer isso na criança e propor atividades que busquem envolver
os alunos, promovendo uma aprendizagem significativa. Tendo isso em vista, recomenda-se o
trabalho interdisciplinar com os professores de educação física escolar, pois, eles podem ser
agentes facilitadores na intervenção e aplicação dos mais diversos jogos e brincadeiras psicomotoras.
A interação entre os professores de educação física e educação infantil é muito significativa
para o progresso geral e uniforme das crianças, pois possibilidade o desenvolvimento integral e
completo das crianças favorecendo o seu crescimento e habilidades que estão presentes nelas
e devem ser trabalhadas.
A escolarização e a alfabetização são processos necessários para que haja o desenvolvimento de capacidades no indivíduo para que ele possa participar da sociedade e com isso contribuir
para o seu desenvolvimento. Importante é reconhecer que o desenvolvimento pleno do indivíduo
favorece também a sociedade, pois ela contará com as habilidades de seus indivíduos, tornando
uma sociedade mais produtiva em todas as áreas e assim mais completa.
Evidências de todo o mundo comprovaram que a alfabetização não é definida por nenhuma
habilidade ou prática. Em vez disso, assume inúmeras formas, dependendo em grande parte da
natureza dos símbolos escritos (por exemplo, pictogramas para representar conceitos ou letras
para denotar sons específicos de uma sílaba) e do material físico usado para exibir a escrita (por
exemplo, pedra, papel ou tela de computador).
Neste artigo, notou-se a importância da Psicomotricidade para a educação, como uma prática
de parceria para desenvolvimento da aprendizagem, e como um instrumento de fortalecimento
da criança. Auxiliando na construção da unidade corporal, afirmação de sua identidade e de sua
autonomia intelectual e afetiva.
Conclui-se que o sucesso do indivíduo e da sociedade é o pleno desenvolvimento. A psicomotricidade colabora de forma fundamental nesse desenvolvimento, permitindo às crianças serem
mais seguras e fortalecidas em seu aprendizado. É de muita importância que a escola colabore
com esse vínculo entre a psicomotricidade e a alfabetização, pois é o desenvolvimento completo
e significativo da criança.
Ela se tornará um adulto com personalidade, sabendo e refletindo sobre seus próprios valores,
sabendo respeitar-se e a respeitar o outro. Terá consciência de seu corpo, a respeitá-lo. Saberá
quanto criança e adulto a ter noção de espaços. É muito importante, a psicomotricidade auxilia
na construção da identidade de sua intelectualidade. Fortalece seus vínculos afetivos consigo e
com o próximo.
Por meio dos autores aqui estudados acredita-se que a psicomotricidade serve como ferramenta para todas as áreas de estudo voltadas para a organização afetiva, motora, social e intelectual do indivíduo sabendo-se que, o homem é um ser ativo capaz de se conhecer cada vez
mais e de se adaptar às diferentes situações e ambientes.
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Em tempos difíceis, é fundamental que o indivíduo tenha a capacidade de se adaptar-se a novos momentos. Em tempos atuais aqueles que estão fortalecidos em seus princípios e valores.
Vinculados em seus eixos norteadores de suas capacidades estarão mais aptos ao novo.
Pode-se concluir então que a psicomotricidade através do brincar tem uma função importante
nas aprendizagens, apropriando-se de atividades lúdicas e prazerosas de forma autônoma, onde
os estudantes possam explorar experiências motoras que vão lhe ser útil para o desenvolvimento, tais como: engatinhar, rolar, andar, correr e saltar, contribuindo para o fortalecimento do tônus
muscular.
Todas as atividades comprometidas no desenvolvimento pleno da criança e com a preocupação de fazê-la feliz está ligada com as brincadeiras. Criança brinca. Ela adora brincar. A criança
que é estimulada na escola junto com as atividades escolares aprende muito mais e sente o
valor que a escola tem. Reconhecendo a importância das atividades propostas e se dedicando
de forma que a aprendizagem fique significativa a ela.
O ofício do ensino está se tornando cada vez mais complexo e em nenhum lugar isso é mais
evidente do que na área de alfabetização. Professores eficazes são capazes de garantir que um
grupo cada vez mais diversificado de alunos possua as habilidades de alfabetização para lidar
com as demandas da vida além da escola em suas carreiras e / ou faculdade. Conclui-se que a
criança que recebe estímulos corporais, auxiliadores da psicomotricidade desenvolve sua capacidade de adquirir uma alfabetização significativa.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: O estudo que será apresentado busca refletir e vivenciar a ideia de infância que foi
se consolidando ao longo dos tempos, bem como, a importância de práticas educativas na
educação infantil para o desenvolvimento de aprendizagens significativas para as crianças.
Para a formulação e fundamentação deste trabalho foi utilizada a metodologia de pesquisa
bibliográfica em que foram consultadas diversas literaturas referentes ao assunto em estudo,
além de artigos publicados na internet. Os conteúdos abordados destacam que na educação
infantil é por meio de atividades lúdicas que a criança tem a oportunidade de reproduzir a
realidade em que vive e expressar suas aflições e dificuldades; as quais não conseguiria expressar por meio de palavras. Da mesma forma, as práticas educativas são essenciais para
desenvolver o pensamento, a criatividade e a autonomia da criança, além de permitir que ela
estabeleça regras constituídas em grupo ou por ela mesma, contribuindo assim para as relações em sociedade.

Palavras-chave: Educação Infantil; Lúdico; Aprendizagens.
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INTRODUÇÃO

A

educação infantil passou por diversas transformações ao longo dos tempos, no início
com uma atuação bastante limitada, tanto nos objetivos que ela assumia, quanto no
pequeno número de crianças que atendia, gerou precarização no atendimento, que somente após muitas lutas e políticas bem definidas, como a Constituição de 1988, o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em
1996 que foi possível romper com essa ideia de educação infantil “assistencialista” e ganhou
uma dimensão mais ampla dentro do sistema educacional e a criança passou a ser vista com
um ser capaz de criar e estabelecer relações, um ser histórico e social.
Outro marco importante foi a inclusão da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mais um importante passo é dado nesse processo histórico de sua integração ao
conjunto da Educação Básica.
Muitos foram e têm sido os desafios que a educação infantil enfrentou e vem enfrentando ao
longo da sua trajetória e cada vez mais é constatado que essa primeira etapa da educação básica é algo complexo e que exige muito preparo por parte dos envolvidos para que seja possível
compreender o universo infantil e possibilitar aprendizagens significativas. O ambiente educador
da educação infantil tem a ludicidade como o instrumento mais eficiente na construção do conhecimento.
Diante disso, o presente estudo pretende promover reflexões acerca das práticas educativas
na educação infantil como ferramenta facilitadora na aprendizagem das crianças.
Foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica para fundamentar teoricamente o desenvolvimento do trabalho, o qual está dividido em dois capítulos, sendo que o primeiro capítulo aborda um
breve histórico da educação infantil, destacando as leis que consolidaram a educação infantil no
Brasil. O capítulo dois aborda as aprendizagens na educação infantil, levando em consideração
as práticas educativas que favorecem o desenvolvimento integral das crianças.
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A ideia de infância vem se consolidando ao
passar dos séculos e hoje a criança possui
Com a Revolução Industrial ocorrida nos sécu- identidade pessoal e histórica, como pode ser
los XVIII e XIX um novo olhar foi lançado sobre constatado no comentário de Fontana e Cruz
a infância, a criança passou a ter grande valor (1997, p.120):
econômico a ser explorado e a necessidade da
Hoje, prestar atenção à brincadeira infantil
mão-de-obra levou as crianças ao mercado de
trabalho e ao não cumprimento dos direitos in- buscar explicações (de senso comum ou científicas) para ela faz parte de nosso dia-a-dia. Parefantis de frequentar a escola:
ce-nos natural que as crianças brinquem e que
Os seres humanos sempre foram cuidados e tenha sido sempre assim. No entanto, não foi
educados pelos integrantes mais experientes de sempre assim. Houve um tempo em que a idaseu grupo. Essa tarefa atravessou os tempos, de não era um critério de diferenciação social,
sempre adquirindo feições novas, ajustadas às e a criança partilhava os trabalhos e as festas
características e demandas de cada época his- dos adultos. Foi apenas nos séculos XV e XVI
tórica. Com a evolução social provocada pela que nas sociedades ocidentais as crianças foação humana, foram criadas instituições espe- ram afastadas das atividades adultas. E a ideia
cialmente responsáveis pela educação das ge- de infância como um período particular somente
rações, as escolas, de início, voltadas para a se consolidou no século XVII, acompanhada da
formação de jovens e de crianças mais velhas, elaboração de uma teoria filosófica sobre a esnão assumindo função de cuidado em relação a pecificidade infantil, que tornou possível o posterior aparecimento de uma psicologia da criança
elas (SÃO PAULO, 2007, p. 19).
e de seu desenvolvimento (FONTANA e CRUZ,
Foi entre os anos de 1850 a 1950, com o 1997, p.120).
desenvolvimento das ciências humanas que as
No Brasil este movimento ocorre a partir da
crianças passaram a ser retiradas das fábricas
e devolvidas as instituições educativas para ob- década de 1870, e neste período a educação
infantil era de caráter privado e visava atender
tenção de uma aprendizagem sistematizada.
às crianças da elite:
Com a solidificação do padrão familiar no final
Já o atendimento de crianças o atendimento
do século XIX, passa a ser responsabilidade dos
genitores assegurar o bem estar das crianças de crianças pequenas em instituições diferentes
garantindo os seus direitos, além de cuidados do ambiente doméstico a partir do século 20
físicos. Nos séculos seguintes é que se iniciam levou à organização de creches e pré-escolas
estudos sobre a existência de um mundo pró- que, ao longo da história de luta por uma socieprio e autônomo da criança. A infância passa dade mais justa vivida em nosso país, tiveram
a ser uma fase da vida humana, estudada e que superar a histórica perspectiva de pensar o
analisada pela Psicologia, Medicina, Sociologia cuidar como atividade apenas ligada ao corpo e
entre outros campos do saber, adquirindo des- destinada às crianças mais pobres, e o educar
ta forma uma maior respeitabilidade mediante a apenas experiência de promoção intelectual reservada aos filhos dos grupos socialmente privisociedade:
legiados (SÃO PAULO, 2007, p. 19).
Foi apenas no começo do século XX que se
A educação infantil passa por diversas modifiiniciou efetivamente o estudo científico da criança e do comportamento infantil. Desde então cações sob a influência de Froebel e outros eduvem sendo desenvolvida uma série de pesqui- cadores e pedagogos. Froebel, foi o criador dos
sas sobre diferentes aspectos da vida psíquica jardins de infância na Alemanha, e o seu objetida criança. Importantes sistemas teóricos foram vo era atender crianças de 3 a 7 anos visando
construídos e tem servido de base as reflexões a educação integral da infância, contrapondo-se
sobre seu desenvolvimento, sua afetividade e as demais instituições da época, ele defendia
sua educação (FONTANA e CRUZ, 1997, p. 08). um currículo centrado na criança.

EDUCAÇÃO INFANTIL
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A constituição das creches populares no Bra- dade; valorização da experiência extraescolar;
sil ocorreu por consequência da inserção da vinculação entre educação escolar, o trabalho
mulher no setor industrial e dos movimentos e as práticas sociais. (BRASIL, 1996, p. 1).
operários de pressão sobre o governo para a
criação de creches:
Consequentemente, com a LDB 9394 de
1996, a educação infantil é consagrada, pois
As iniciativas de creches para o atendimen- pela primeira vez a creche é reconhecida como
to à classe operária visavam atenuar conflitos parte integrante do sistema de ensino:
inerentes das relações de capital, nas quais a
prática paternal oscilava entre o exercício de
A educação infantil, primeira etapa da educarepressão e a concessão de benefícios sociais. ção básica, tem como finalidade o desenvolviPara alguns patrões, havia o reconhecimento mento integral da criança até os seis anos de
das vantagens da instituição no momento da idade, em seus aspectos físico, psicológico, inprodução da mãe trabalhadora (OLIVEIRA, telectual e social, complementando a ação da
1988, p. 46).
família e da comunidade (LDB 9394/96, art.
29).
A luta pelo direito de atendimento à criança
pequena se concretizou com a promulgação
Outro marco histórico de enorme valor para
da Constituição Federal em 1988 que reconhe- a Educação Infantil foi a elaboração do Refece a creche como instituição educativa é um rencial Curricular Nacional para a Educação Indireito da criança.
fantil (RCNEI) que serve como referência para
a estruturação do currículo. O documento reO Estatuto da Criança e do Adolescente, força a necessidade de integração entre cuidar
instituído pela Lei 8.069 no ano de 1990, foi e educar e não é de caráter obrigatório, são
inspirado pelas diretrizes fornecidas pela Cons- sugestões e referências para as instituições de
tituição Federal e foi criado para defender os educação infantil.
direitos das crianças e adolescentes.
O RCNEI surgiu com a intenção de contribuir
A Lei de Diretrizes e Base da Educação foi para que a criança desenvolva integralmente
criada para definir e regularizar o sistema de sua identidade e para que sejam capazes de
educação brasileira com bases na Constitui- crescer como cidadãos, além de auxiliar as insção. Observa-se uma inversão, na Constituição tituições de ensino a elaborar um trabalho que
a educação é obrigação em primeira instância permita a socialização dos alunos e garanta o
do Estado, já na LDB a obrigação passa a ser acesso e a ampliação dos conhecimentos sode responsabilidade da família. Vejamos o que ciais e culturais.
o Art. 3º da LDB diz acerca da educação nacional:
Com a inclusão da Educação Infantil na
BNCC, mais um importante passo é dado nesArt. 3º. O ensino será com base nos seguin- se processo histórico de sua integração ao
tes princípios: igualdade de condição para o conjunto da Educação Básica:
acesso a permanência na escola; liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultuComo primeira etapa da Educação Básica, a
ra, pensamento, a arte e o saber; pluralismo de Educação Infantil é o início e o fundamento do
ideias e de concepções pedagógicas; respeito processo educacional. A entrada na creche ou
à liberdade e apreço á tolerância; coexistência na pré-escola significa, na maioria das vezes,
de instituições públicas e privadas de ensino; a primeira separação das crianças dos seus
gratuidade do ensino em estabelecimentos ofi- vínculos afetivos familiares para se incorporaciais; valorização do profissional da educação rem a uma situação de socialização estruturaescolar; gestão democrática do ensino público, da (BRASIL, 2017, p. 36).
na forma desta lei e da igualdade e dos sistemas de ensino; garantia de padrão de quali1414
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
APRENDIZAGENS NA EDUCAÇÃO
evidencia que nas últimas décadas, vem se
INFANTIL
consolidando, na educação infantil, a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o
A educação infantil é uma importante etapa
cuidado como algo indissociável do processo no que diz respeito também ao desenvolvimeneducativo.
to integral da criança, por esse motivo as práticas pedagógicas que envolvem atividades diNesse contexto, as creches e pré-escolas, ao versificadas ganham grande importância, pois
acolher as vivências e os conhecimentos cons- possibilitam que as habilidades sejam desentruídos pelas crianças no ambiente da família volvidas ao longo do processo educativo:
e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o
Ao possibilitar o acesso das crianças a ativiobjetivo de ampliar o universo de experiências, dades intelectuais ainda não incorporadas por
conhecimentos e habilidades dessas crianças, elas, a professora contribui para o desenvolvidiversificando e consolidando novas aprendi- mento de seus conceitos iniciais, que são deszagens, atuando de maneira complementar à locados do processo de utilização da palavra
educação familiar – especialmente quando se nas situações imediatas (que as crianças já
trata da educação dos bebês e das crianças dominam) para o de reflexão sobre a própria
bem pequenas, que envolve aprendizagens linguagem (uma atividade intelectual a ser demuito próximas aos dois contextos (familiar e senvolvida pela criança), (FONTANA e CRUZ,
escolar), como a socialização, a autonomia e a 1997, p. 112).
comunicação.
Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças,
a prática do diálogo e o compartilhamento de
responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família são essenciais. Além
disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com
a riqueza/diversidade cultural das famílias e da
comunidade.
Dessa maneira, a educação Infantil precisa
ser um espaço para a criança aprender a respeitar as diferenças, saber que cada um tem
suas particularidades, mas que todos têm o
seu valor, além de tudo a escola precisa ser
um ambiente em que a criança seja feliz.

É indispensável o professor organizar as aulas levando em consideração os interesses expressos pelas crianças, a fim de incentivá-las a
desenvolverem a oralidade durante as atividades em sala de aula.
Algumas atividades como: roda de conversa,
projetos, leituras, música, trava-línguas, parlendas, contação de histórias, dentre outras, incentivam e favorecem o desenvolvimento da
oralidade.
Vale ressaltar, que é imprescindível que essas atividades façam sentido para os pequenos
e que contribuam para o processo de ensino
aprendizagem onde a criança seja protagonista desse processo.
Sabemos que a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) enfatiza que o professor pode
apresentar aos alunos diferentes gêneros textuais, por meio da leitura de textos pertencentes
a gêneros que circulam nos diversos campos
de atividade humana de forma contextualizada,
possibilitando uma ampliação de repertório de
experiências, práticas, gêneros e conhecimentos que podem ser acessados diante de novos
textos, configurando-se como conhecimentos
prévios em novas situações de leitura:
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Defende-se por princípio democrático que
todas as crianças tenham direito aos bens de
sua própria cultura. Dentre eles, a linguagem
verbal, uma das mais importantes heranças
culturais, responsável por mudanças no modo
como as sociedades se organizaram com reflexos no próprio modo de pensar das pessoas,
não pode ser esquecida (SÃO PAULO, 2007,
p. 76).
Podemos citar vários exemplos de gêneros
textuais a serem trabalhados como os alunos
desde a educação infantil, dentre alguns estão: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos,
convites, cartas, cardápios, diários, receitas,
notícias; reportagens; cartas do leitor (revista
infantil); comentários em sites para criança;
textos de campanhas de conscientização; lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção,
poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos,
dentre outros.
De acordo com os estudos realizados compreendemos que a linguagem oral é uma das
formas mais comuns e constantes de comunicação humana, pois é por meio dela que o
homem vai vivendo, aprendendo, interagindo
no convívio em sociedade e transmitindo valores ao longo do tempo, sendo que a leitura
e a escrita são pontes incontestáveis para que
haja uma inclusão do indivíduo dentro da sociedade.
Assim, a comunicação oral, dentro da sala de
aula se faz essencial no desenvolvimento da
primeira etapa da educação básica, ampliando
as possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais:
As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e,
contemporaneamente, digital. Por meio dessas
práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como
sujeitos sociais. Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos (BRASIL, 2017, p. 63).

Além de pensarmos linguagem verbal, também podemos destacar o conhecimento matemático que deve estar presente nas mais
variadas atividades lúdicas desenvolvidas na
educação infantil.
A BNCC (Base Nacional Comum Curricular)
enfatiza o letramento matemático, ou seja, matemática na resolução das situações. Destacando que o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica,
seja por sua grande aplicação na sociedade
contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes
de suas responsabilidades sociais.
Diante disso, se faz necessário que o professor utilize atividades que desenvolvam o raciocínio, a comunicação, a representação, nesse
sentido, a resolução de problemas e a investigação são as ferramentas para alcançar esse
letramento.
Compreendemos também, que a Matemática
é uma ciência humana viva que contribui com
os avanços científicos e tecnológicos, está
também, corroborando com a ideia da necessidade de construção de conhecimentos e de
competências capazes de suprir essa necessidade de avanços para humanidade:
Saber operar com este conhecimento já faz
parte da rotina de muitas crianças, cabe, portanto, à educação infantil estender, ampliar e
aprofundar os conhecimentos matemáticos
construídos pelas crianças nas suas experiências fora da escola e torná-lo acessível para todas. Para tanto, é possível incluir momentos na
rotina dos CEIs, creches e EMEIs que tragam
bons problemas de contagem, operações, relação de corpo no espaço, medidas, etc. para as
crianças resolverem. Não se trata de tirar crianças de parques para repetirem a sequência numérica, por exemplo. O que aqui se defende
é que devemos ter expectativas de aprendizagem em relação ao conhecimento matemático
porque é um direito da criança de educação
infantil ter acesso a este conhecimento desde
pequena (SÃO PAULO, 2007, p. 106 e 107).
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Portanto, se o professor utilizar contextos dos
problemas que “façam sentido” para as crianças
e estejam relacionados com o cotidiano delas, irá
facilitar a aprendizagem, pois assim, os conteúdos
serão absorvidos de maneira mais fácil, pois levarão em consideração as experiências vivenciadas
pela criança em sua casa e na comunidade em
que está inserido, fazendo sentido na vida delas.

O desafio colocado ao professor das instituições
de educação infantil é perceber cada criança com
necessidades educacionais especiais para apoiá-la em suas especificidades, promovendo situações de interação com as outras crianças que
favoreçam a transformação e ampliação do seu repertório cultural, maximizando suas aprendizagens
(SÃO PAULO, 2007, p. 20).

É necessário que o professor crie condições
para isso, conhecendo seus alunos, sua realidade e suas possibilidades. Trata-se de um desafio
reflexivo de modo a possibilitar que os pequenos
sejam construtores de suas próprias ações.
Assim, os contextos dos problemas “fazendo
sentido” para as crianças, beneficiará a construção de conhecimentos dentro de um ambiente
desafiador, mas ao mesmo tempo motivador, possibilitando a exploração e a reflexão de ideias e
descobertas, favorecendo aprendizagens significativas, desde a educação infantil.

Dessa maneira, podemos pensar que uma educação infantil de qualidade contempla a brincadeira como a principal ferramenta de toda ação
pedagógica, essa por sua vez, possibilita o desenvolvimento integral das crianças, respeitando os
tempos e o protagonismo infantil.

Toda a ação pedagógica pautada na ludicidade
tão importante dessa etapa, que favorece o protagonismo infantil, através da observação e da escuta, facilita o processo de ensino-aprendizagem,
possibilitando o despertar da curiosidade, da criatividade e da imaginação, aspectos esses essenciais na primeira infância:
Daí a importância das crianças terem amplas
oportunidades de trocar experiências e conhecimentos com outras crianças, seu professor e com
educadores da instituição, com quem passam a
maior parte do tempo e que lhes propiciam a realização de atividades em que elas organizam o que
existe e criam novos significados (SÃO PAULO,
2007, p. 17).
Na educação infantil o brincar é a principal atividade da criança, pois possibilita o seu processo
de aprendizagem, desenvolvendo capacidades
como a atenção, memória, imitação, imaginação,
além da construção da sua identidade e linguagem.
As interações e as brincadeiras nessa primeira
etapa da educação básica envolvem as diversas
linguagens, possibilitando vivências e exploração
da arte e de suas variadas modalidades.

O professor é o mediador entre as crianças e
os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens
que articulem os recursos e capacidades afetivas,
emocionais, sociais e cognitivas de cada criança
aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos
referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. Ele deve proporcionar momentos de
atividades lúdicas para as crianças, intervindo de
maneira apropriada, sem interferir e descaracterizar o prazer que o lúdico proporciona. Deve também possibilitar que a criança tenha uma visão
de mundo para que desenvolva sua autonomia e
adquira consciência de si mesmo e da sociedade:
Educar significa, portanto, propiciar situações de
cuidado, brincadeiras e aprendizagem orientadas
de forma integrada e que possam contribuir para
o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal de ser e estar com os outros
em uma atitude básica de aceitação, respeito e
confiança, e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Assim, o professor é peça fundamental nesse
processo, pois o mesmo favorece através do que
é proposto situações de aprendizagens significativas às crianças. Segundo o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p.
30, v.01).
Considerando que toda ação pedagógica se
sustenta nos saberes docentes, na escuta e nas
observações das crianças, pode-se pensar que os
percursos precisam ser flexíveis e cheios de perspectivas de aprendizagens.

Todas as propostas educativas que permeiam
a educação infantil tem o intuito de contribuir na
Há diversas possibilidades para se trabalhar a
construção de uma imagem positiva de si, de for- oralidade, a comunicação e a matemática partir de
ma confiante e autônoma, com percepção das li- jogos e brincadeiras, como por exemplo, contar e
mitações:
ouvir histórias, jogar com regras, fazer dramatiza-
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ções, representar, entre outras atividades que faA Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
zem do momento de aprendizagem uma ocasião destaca os direitos de aprendizagem e desenvolviprazerosa:
mento na educação infantil:
Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz
julgamentos e assimila valores e que constrói
conhecimentos e se apropria do conhecimento
sistematizado por meio da ação e nas interações
com o mundo físico e social não deve resultar no
confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao
contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidadeeducativa às práticas pedagógicas na
Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola (BRASIL, 2017, p. 38).
O professor pode resgatar brincadeiras antigas
que muitas vezes foram esquecidas pelas escolas.
Essas brincadeiras da infância permitem à criança
criar, interpretar, se relacionar, ampliar horizontes
e vocabulário, além de compreender regras e respeitar o outro. Podemos citar algumas brincadeiras como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pula corda;
Rouba bandeira;
Pega-pega;
Esconde-esconde;
Elefante colorido;
Amarelinha;
5 marias;
Brincadeiras de roda;
Vôlei;
Queimada;
Carrinho de rolimã;
Bambolê;
Casinha;
Passa anel;
Batata quente;
Lencinho branco;
Telefone sem fio;
Peteca;
Seu mestre mandou;
Cabra cega;
Mãe da rua;
Duro ou mole;
Andar em linha;
Remo;
Corrida de colher;
Pula elástico;
Garrafa;
Jogo de argolas;
Circuito;
Entre outras.

•

•

•

•

•

•

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes
linguagens, ampliando o conhecimento de si e
do outro, o respeito em relação à cultura e às
diferenças entre as pessoas.
Brincar cotidianamente de diversas formas, em
diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus
conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade,
suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.
Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola
e das atividades propostas pelo educador quanto
da realização das atividades da vida cotidiana,
tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes
linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações,
relacionamentos, histórias, objetos, elementos da
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos,
dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal,
social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas
diversas experiências de cuidados, interações,
brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário (BRASIL, 2017, p. 38).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
enfatiza que as práticas pedagógicasdessa etapa
da educação básica são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem
construir e apropriar-se de conhecimentos por
meio de suas ações e interações com seus pares
e com os adultos, o que possibilita aprendizagens,
desenvolvimento e socialização, ou seja, desde a
educação infantil, é possível que sejam desenvolvidas ações educativas que valorizem o protagonismo infantil, a fim de garantir uma educação de
qualidade com aprendizagens significativas.

1418

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil é fundamental é essencial porque desenvolve um papel de destaque no desenvolvimento humano e social da criança. As aprendizagens na educação infantil possibilita o
protagonismo infantil e consequentemente consegue estimular várias áreas do desenvolvimento
infantil, como: cognitiva, motora e afetiva, despertando também as potencialidades e explorando
variedades de experiências em diversas situações.
É sabido que o ato de brincar é algo espontâneo da criança e por esse motivo a prática educativa lúdica é imprescindível no processo de ensino-aprendizagem e seu desenvolvimento torna-se importante para construção e interação no ambiente educativo.
Sendo assim, compreende-se que as variadas práticas educativas lúdicas favorecem o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil e possibilitam o desenvolvimento de ações
afetivas, cognitivas, corporais, fortalecendo relações e propiciando aprendizagens significativas.
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A ARTE MUSICAL COMO INSTRUMENTO
DE COMUNICAÇÃO

RESUMO: Adolescentes de uma forma geral apreciam música, dança, abrem seu mundo tal fechado e impreciso, a escola enquanto instituição social e formativa se depara com os problemas sociais, que adentram a escola e alteram toda a sua rotina. Partindo deste pressuposto
busca-se nesse trabalho evidenciar as potencialidades da arte e a necessidade de uma gestão
participativa que valorize a arte e a entenda como parte da sociedade, devendo estar presente no dia a dia escolar. Para realização deste trabalho utilizou-se de revisão literária, não
tendo a pretensão de esgotar o assunto, mas sim de trazer a temática à tona para discussão e
reflexão por parte dos envolvidos no processo ensino aprendizado.

Palavras-chave: Arte; Comunicação; Música; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

nquanto educadora, diversas vezes me deparei com o envolvimento dos alunos nas
festividades escolares, até mesmo aqueles indisciplinados, que descobrem na arte a
liberdade, a música e a dança.

Estas atividades fazem parte dos contextos festivos, o que não exime a responsabilidade do
professor aprimorar suas aulas enriquecendo-as com as mais diversas formas de arte.
A escola que proporciona espaço para produção e, apreciação da arte, enriquece o ambiente
escolar, proporciona vida e valores sociais nas ações desencadeadas. Não há como a escola
se politizar dos acontecimentos sociais sem que a gestão tenha obrigação de politizar o meio
através das múltiplas possibilidades de ensino seja através da arte ou de outra ferramenta pedagógica que proporcione aprendizado e liberdade ao pensar.
No período escolar, sobretudo no ensino fundamental, os jovens adolescentes se interessam
por música, ritmo, melodia, dentre outras atividades, tornando importante o conhecimento e a crítica musical, não só pelo interesse despertado, mas também pela formação ampliada que todo
cidadão deveria ter acesso. Quanto mais conhecimento temos, mais podemos opinar, criticar e
participar da sociedade sabendo defender nossas ideias.
Precisamos tirar os ferrolhos de nossos adolescentes, que vivem alienados ao um mundo único e exclusivo. A arte enquanto criação do homem, traz para o mesmo a liberdade, nas linhas,
nos traços, no movimento, no som, etc. A arte se define como uma criação do homem com valores estéticos que sintetizam as suas emoções, sua história, seus sentimentos e a sua cultura.
É um conjunto de procedimentos que utilizados para realizar obras, e no qual aplicamos nossos
conhecimentos. Apresenta-se sob variadas formas como: a plástica, a música, a escultura, o
cinema, o teatro, a dança, a arquitetura, etc.
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outros e das relações sociais, essencial para a
construção da sua presença histórica, responsável e consciente, no exercício concreto da
Segundo Barbosa (2002), a arte pode ser cidadania. De acordo com Pereira e Gonçalves
vista ou percebida pelo homem de três manei- (2010):
ras:
a relação professor-aluno, como qualquer relação entre pessoas, não é unidirecional, nem
• Visualizadas
mesmo quando se trata de crianças pequenas
• Ouvidas
como em uma pré-escola. A relação supõe
• Mistas (audiovisuais).
participação ativa de ambas as partes, o que
Arte é uma atividade humana, ligada a mani- envolve acordos e desacordos. É através do
festações de ordem estética feita por artistas embate entre parceiros que a criança vai consa partir de sua percepção, emoções e ideias. truindo sua visão de mundo, conforme os signiPara Barbosa (2002), arte é uma expressão ficados que ela já vem elaborando, desde que
pessoal, onde se desenvolve a capacidade crí- nasceu (sentimentos, interpretações, valores) e
tica, faz com que o indivíduo analise o mundo que são confrontados com os significados que
em que vive, desenvolvendo assim sua criativi- circulam pela escola (PEREIRA E GONÇALVES, 2010, p.14).
dade.

ARTE E COMUNICAÇÃO, CONCEITOS
E DEFINIÇÕES

A arte propicia o pensamento artístico do indivíduo, através dela o aluno amplia suas capacidades de percepção, reflexão e imaginação.
Sendo assim o aluno desenvolve seu potencial
artístico e criativo.

Para os Pereira e Gonçalves (2010), Comunicação é compreendida como habilidade para
ouvir, processar e compreender a mensagem,
expressando-se e argumentando com coerência, garantindo que os receptores da mensagem a apreendem em toda a sua plenitude,
sem distorções ou ruídos, onde o processo de
comunicação se dá por alguns componentes,
os quais estão interligados entre si, interagindo
constantemente, qualquer alteração em uma
das partes poderá dar um resultado não satisfatório na comunicação.

Segundo Fusari (1992), ao tratar de conteúdos em arte, é imprescindível que o professor
conheça seus alunos, sua realidade ou seja
todo seu contexto, e a partir dessas informações, adequar os conteúdos a serem dados.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1988),
sugere que a arte seja dividida em: música, arPara que a comunicação ocorra é necessário
tes visuais, teatro e dança. Dando várias possibilidades ao professor desenvolver seu traba- duas ou mais pessoas, onde estas serão fontes
lho da melhor forma possível, respeitando as ou emissoras da comunicação utilizando-se de
ferramentas acessórias nesse processo, como
necessidades de seus alunos.
codificador, canal, decodificador e feedback,
Hoje alguns tipos de arte permitem que o outros fatores podem interferir na comunicação
apreciador participe da obra. O artista precisa entre as partes, são eles as atitudes, o nível de
da arte e da técnica para comunicar-se. As ar- conhecimento e a posição no sistema-cultural.
tes sempre estiveram presentes na história das
sociedades há registros desde a pré-história.
A escola tem uma contribuição indispensável
e insubstituível, embora limitada, a dar para a
afirmação histórica das classes populares, na
medida em que pode favorecer a ampliação
da compreensão do mundo, de si mesmo, dos

O início da comunicação, de acordo com
Mendes (2010), se dá através da fonte a qual
é o emissor da informação, transforma os objetivos da comunicação em uma mensagem
através de um codificador, tendo o canal como
meio pelo qual a mensagem é transmitida, sen1424
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do assim, o receptor através do decodificador
Para Mendes (2010), nosso país sempre
interpreta a mensagem, através do feedback produziu arte, mesmo antes de sermos “Bra(trata-se do retorno), o receptor informa à fonte sileiros”. Essa necessidade de interpretar e exo recebimento da mensagem.
pressar os pensamentos e as formas de apreensão do mundo está em todas as culturas. E
Segundo Jardini (2009), através de métodos a necessidade de conviver com essas formas
adequados, podemos realizar a troca eficaz de de expressão está em nossa vida, faz parte de
informações relevantes, precisas e adequadas nosso dia-a-dia e usufruímos desse convívio
através da comunicação com todos os envolvi- como forma especial de compreensão e de codos nos projetos, embora Braga (2004) deixa nhecimento do mundo que nos cerca, das ouclaro que a comunicação é um processo de tras pessoas, das outras culturas, de nós mesnatureza complexa e multidisciplinar, que so- mos, de nossas emoções, de nossos medos,
fre influências de outros comportamentos de de nossas esperanças, de nossos desejos, de
diversas ordens, sejam pessoas próximas ou nossas possibilidades É por meio da arte e de
distantes que interagem entre si dentro de um seus símbolos que podemos nos compreender
processo de comunicação recíproca ou não.
melhor e conhecer o nosso próprio país.
A comunicação oferece meios para que as
pessoas se relacionem, compartilhando experiências ideias e sentimentos, diante deste processo de comunicação influência o seu meio,
alterando-o e modificando a realidade em que
estão inseridas, portanto a comunicação pode
ou não ser eficaz em um projeto, tudo depende
do contexto e forma de utilização da mesma.

As manifestações artísticas brasileiras nos revelam o processo de emancipação e de constituição de nossa identidade, pela assimilação,
transformação e reelaboração das matrizes
estéticas trazidas de fora pelos colonizadores.
Portanto, informações a respeito da arte universal, mas principalmente da europeia, são
imprescindíveis para a compreensão da nossa
arte. Quando desenvolvemos o senso crítico,
podemos perceber se estamos nos expressando sinceramente ou se estamos sendo apenas
vítimas de uma dominação simbólica que deforma nossa voz e nosso gesto criador (MENDES, 2010).

Segundo Arantes (1998), cabe ao emissor
tornar as informações claras, coerentes e coesas, permitindo ao receptor condições para
uma boa interpretação da mensagem, sendo
este responsável por garantir um recebimento
da informação de forma integral e entendida
corretamente, somente através de uma comuComo a carga significativa da arte tem dinicação eficaz as empresas podem garantir a mensões infinitas, não podemos nos conformar
sua sobrevivência, crescimento e continuidade com uma convivência passiva, acrítica, mas,
diante do mercado competitivo.
sim, precisamos ser ativos e inquietos diante
dos estímulos que a manifestação criativa nos
lança.Para usufruir tudo o que a arte brasileiA EXPRESSÃO DOS INDIVÍDUOS POR
ra nos proporciona, tanto quando produzimos
MEIO DA ARTE
como quando apreciamos, precisamos desenSegundo Freire (1997): “O mundo não é. O volver habilidades relacionadas à observação,
mundo está sendo. Como subjetivado e curio- atenção, memória, análise, síntese, orientação
sa, inteligente, interferidora na objetividade com especial, sentido de dimensão, pensamento
que dialeticamente me relaciona, meu papel no lógico e pensamento criativo. Tais habilidades
mundo não é só o de constatar o que ocorre, nos permitem perceber como os elementos da
mas também o de quem intervém como sujeito linguagem artística foram organizados:
das ocorrências” (FREIRE, 1997, p. 20).
[...] no primeiro que partem do pressuposto
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que a arte rompe com o predomínio lógico matemático das disciplinas escolares. Oferece ao
educando outras portas de acesso ao desenvolvimento de seu potencial. Além disso, por
lidar constantemente com a subjetividade, a
arte favorece a criação de marcas pessoais de
cada aluno em seu processo de aprendizagem. No segundo nível, temos como a busca
pela ressignificação de padrões, a desconstrução de verdades consideradas como absoluta,
utilizando oficinas de arte como meio para facilitar discussões teóricas e conectá-las com a
vida prática (MENDES, 2010, p.49).

aquilo que é e naquilo que é se encontra muito
do que ele ensina. Perrenoud (2002, p.39) também confirma isso, dizendo que “nossa ação
sempre é a expressão daquilo que somos”.

Pensar em música num contexto mais amplo
significa perceber que esta pode acontecer nas
mais variadas formas e que ela não necessariamente precisa apenas ser vivenciada através
do canto. A música é constituída de sons e silêncios e está presente no cotidiano de todo o
ser humano, bastando-lhe para isso a iniciativa
de começar a explorar suas atividades a partir
destes sons e silêncios. Podemos explorar os
Precisamos também deter e associar as in- diferentes sons corporais (bocejos, murmúrios,
formações a respeito de todo o contexto em estalos, palmas, etc.), (SZŐNYI, 1990).
que a arte é produzida. Emoção e razão se
conjugam para que o prazer estético seja plePodemos explorar os sons em diferentes mano. A sensibilidade, a inteligência e a vontade teriais do cotidiano (na rua, em casa, nos obsão os agentes principais dessa atividade, do jetos que nos cercam... entre muitos outros) e,
mesmo tempo intelectual e emocional, que é a a partir desta exploração, criar novas formas
experiência estética.
de organização destes sons. Com a voz podemos entender as diferentes possibilidades de
O trabalho de conhecimento e apreciação inflexão melódica. Podemos explorar os ritmos,
da arte é uma vivência, ou seja, é ao mesmo os instrumentos, perceber diferenciações de
tempo indagação, questionamento (a obra me timbres e buscar e analisar a música que enpropõe perguntas) e elaboração de múltiplas contramos na mídia em seus mais diferentes
possíveis respostas. É, portanto um exercício aspectos (SZŐNYI, 1990).
de comunicação, de integração, de interação.
Pois o conhecimento da arte é antes de tudo
O autor (1990) indica alguns pontos sobre a
o convívio com a arte.
educação musical salientados pelo educador:
A educação musical deve se estender e ser
Segundo Nóvoa (2003), o professor de mú- acessível a todos, pois é de vital importância
sica necessita estar atento às manifestações na formação geral. Para isto deve fazer parte
sonoras destes sujeitos e trazê-las para o pla- da educação proposta pelo Estado, com organo da consciência, buscando a transformação nização e controle adequado. Além disso, deve
destes materiais sonoros em experiências ex- haver uma boa formação de professores e um
pressivas de formação. Importa que o aluno de diálogo internacional com cooperação e interpedagogia na sua formação possa vivenciar e câmbio de ideias.
fazer parte do processo de criação, interpretação e composição musicais.
O primeiro educador musical da criança é a
família, em especial a mãe. Becker (1989) fala
Considerar o discurso musical dos alunos que quando a mãe canta para a criança dormir,
significa respeitar suas escolhas, suas tomadas ensina seu filho a bater palmas, está educando
de decisões em relação aos seus gostos e per- musicalmente seu filho. Depois, na escola, a
mitir-lhes a fluência musical antes de qualquer criança terá sua educação musical formalizaintenção de leitura ou escrita musical. Confor- da.
me afirma Nóvoa (2003), o professor ensina
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A autora (1989) lembra que cabe aos professores dar oportunidades para os educandos
utilizar a música como uma forma de se comunicar e não deve existir a ilusão de haver um
grande interesse das crianças pela música só
por elas estarem cercadas de músicas através
do rádio, televisão, pois isso não basta para
desenvolver um senso crítico musical. Atividades lúdicas como canto, brinquedos e rodas
cantadas são importantes para despertar a
sensibilidade da criança.
Schafer (2011) acredita que o trabalho do
professor é descobrir o potencial criativo das
crianças para fazer música por si, apresentar
aos alunos os sons do ambiente, tratar a “paisagem sonora do mundo” como um composição musical da qual o homem é o principal
compositor e fazer julgamentos críticos que levem à melhoria de sua qualidade. Descobrir
um ponto de união onde todas as artes possam encontrar-se e desenvolver-se harmonicamente.

A ARTE E O ENSINO POR MEIO DA
LINGUAGEM MUSICAL
No ensino musical, os professores devem ter
em mente que não se deve considerá-la apenas uma ginástica entre a leitura de uma partitura e a técnica para tocar um instrumento, as
pessoas tem que encontrar seu caminho musical de fazer música.
Assano (2000) critica professores que pensam que só pode trabalhar com a linguagem
musical quem sabe música, pois desta maneira deixam de criar e fazer experiências com
novos sons. Para ela isto não justifica a possível ausência da música na sala de aula já que
os músicos contemporâneos usam justamente
sons do cotidiano para compor músicas.
Comenta ainda a autora que Cecília Conde
(apud ASSANO, 2000, p. 14) em suas aulas de
música fazia qualquer coisa transformar–se em
música: vidros, latas, papéis, água, madeira,
sons da natureza, do corpo, da cidade. Tudo
que era capaz de ser ouvido era transformado

em melodia pelos grupos que sentiam a alegria da criação. A conclusão da autora é quem
a teve como professora, há de se ter tornado
capaz de sentir o imenso prazer de descobrir a
música da natureza.
Durante muitos anos a musicalidade não foi
considerada como uma fonte de estímulo para
o desenvolvimento infantil, pois se acreditava
que ela poderia ser até prejudicial. Com o passar do tempo a sociedade mudou e hoje as
crianças são estimuladas desde muito cedo,
pois os pais querem que seus filhos tenham
um ótimo desenvolvimento intelectual, e outras
habilidades (ASSANO, 2000).
Em relação à música, em alguns casos, a estimulação auditiva é realizada antes mesmo do
nascimento, quando as mães ainda grávidas
ouvem um repertório selecionado, contam histórias ou então frequentam aulas de música.
A partir das últimas duas décadas do século
passado especificamente, a musicalização tem
se tornado uma área de estudo que desperta
o interesse crescente de pesquisadores. Os resultados desses estudos têm apresentado muitas implicações para a educação e para o desenvolvimento musical. Essas implicações têm
sido debatidas de forma profissional e consistente em muitos países europeus, nos Estados
Unidos e no Canadá (ASSANO, 2000).
A musicalidade e o processo educativo estão presentes em todas as culturas e pode ser
utilizada como fator determinante em vários
aspectos como o desenvolvimento motor, linguístico, afetivo e o aspecto cognitivo de todos
os indivíduos, estabelecendo também vínculos
afetivos que permanecerão para sempre (AMARAL, 1991).
O primeiro instrumento musical que o professor pode e deve utilizar é o próprio corpo, algo
riquíssimo que podemos explorar. São diversos
os sons que podemos produzir com o corpo
como cantar, gritar, suspirar, bater palmas, bater com os pés, assobiar, esfregar, bater os dedos, sapatear, etc. (AMARAL, 1991).
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Sugere-se que o educador faça uma análise
das músicas populares para não serem transmitidos conteúdos inadequados ou indesejáveis,
também pode-se pesquisar temas ligados ao
conhecimento humano, pois estes de uma forma ou de outra foram retratados musicalmente
por um compositor, definir os conceitos que se
deseja trabalhar, saber que a apreciação musical vem do hábito de ouvir e que analisar uma
canção requer planejamento e implantação
gradativa (AMARAL, 1991).
No início o professor deve preferir canções
atuais ou regravações recentes com músicas
de qualidade, depois ajudar os alunos a resgatar os clássicos, desenvolver estratégias de
trabalho, pesquisa, avaliações, apresentar material ilustrativo sobre o compositor ou intérprete da gravação, caso a canção não seja atual.
Segundo Amaral (1991) muitos professores de
música adotam processos tradicionais no ensino musical pela falta de pesquisa experimental
em música, e devido a poucos esforços realizados na área musical.
Lembrando Libâneo (2000), o professor deve
buscar sempre “aprender a aprender” a fim de
ajudar seus alunos a construírem seus conhecimentos. É interessante os professores buscarem uma aprendizagem musical, e por que não
exigir, assim como foi feito com os professores
de Educação Física, um professor especializado em Educação Musical? Uma educação
musical de qualidade depende do professor
preparado para essas exigências.

qualidade de vida nas pessoas. Segundo Rosa
(1990, p.18) ― “o professor deve compreender a essência da linguagem musical e a partir
de sua própria experiência e de seu processo
criador, facilitar o contato da criança com as
diversas linguagens (plástica, corporal, etc.)”.
E é por meio dessa mediação que a criança
será capaz de olhar o mundo e se expressar.
O ser humano é criativo e possui a facilidade
em captar as diversas faces e construir seus
conhecimentos:
As crianças gostam de acompanhar as músicas com movimentos do corpo, tais como palmas, sapateados, danças, volteios de cabeça,
mas, inicialmente, é esse movimento bilateral
que ela irá realizar. E é a partir desta relação
entre o gesto e o som que a criança –ouvindo, cantando, imitando, dançando- constrói
seu conhecimento sobre música, percorrendo
o mesmo caminho do homem primitivo na exploração e na descoberta dos sons (JEANDOT,
1990, p. 19).
A linguagem musical deve ser um dos meios
para se alcançar esses conhecimentos pela reflexão e postura crítica do professor, “facilitando
a aprendizagem e garantindo experiências enriquecedoras para as crianças”. (ROSA,1990,
p. 19).
A música exerce uma enorme influência na
vida das crianças auxiliando-as na expressão
corporal atingindo os aspectos afetivo e emocional, além de ser muito útil para o aprendizado
escolar, pois as crianças constroem seus próprios conhecimentos sobre a música. Segundo
Rosa (1990), a criança cresce em seu conhecimento da música descobrindo os sons e ritmos,
desenhando, garatujando, experimentando instrumentos musicais, confeccionando-os.

Cabe ao educador sentir o quanto ele é importante na construção dos conhecimentos
musicais de seus alunos, e assim utilizar cada
vez mais a música em sala de aula. Alguns psicólogos são unânimes em afirmar que “crianças expostas a ambientes ricos musicalmente
durante os primeiros meses de vida, desenvolvem mais rapidamente do que aquelas que
Desde muito cedo as crianças já reagem ritnão possuem um ambiente favorável” (MÁRSI- micamente à música como uma atividade do
CO, 2003, p.19).
corpo, pois já dão certa atenção a sons de campainha, apitos, relógios entre outros. No entanto,
A música é um meio de comunicação e ao jogos rítmicos devem ser trabalhados e incenticantar a criança utiliza a linguagem verbal re- vados na escola, pois é por meio deles que a
presentando e assimilando o ambiente em que criança desenvolverá sua sensibilidade, concense está inserida, proporcionando uma melhor tração e criatividade.
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Segundo Rosa (1990), o educador deve estar
atento a todas as formas de expressões escolhidas pelas crianças, valorizando-as. E é por meio
dessas expressões que o professor poderá intervir e promover a conciliação entre eles incentivando o respeito às diversidades.

Foi à relação causal entre o treinamento musical precoce e o desenvolvimento do circuito
nervoso que controla a inteligência espacial,
o treinamento musical gera conexões neurais
utilizadas para o raciocínio abstrato, incluindo
aquelas que são necessárias para entender
os conceitos matemáticos. (Rauscher; Shaw,
A música é linguagem, assim devemos ter com 2012, p.20).
a música o mesmo processo de desenvolvimento
que adotamos com a linguagem falada, ou seja,
“devemos expor a criança à linguagem musical
e dialogar com ela sobre e por meio da música”
A música irá treinar o cérebro para formas
(JEANDOT, 1990, p. 20).
elevadas de raciocínio. Ela não apenas favorece como ajuda em todo o desempenho da
Da mesma forma que utilizamos a linguagem
criança.
falada para nos comunicarmos com as crianças
devemos expor a elas a linguagem musical, pois
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
segundo Salles e Prado (1999, p.16), “a música
ajuda a afinar a sensibilidade das crianças, auAtravés de pesquisa bibliográfica, este trabamenta a capacidade de concentração, desenvolve o raciocínio lógico-matemático e a memória, lho realizou um levantamento para evidenciar
além de ser um forte desencadeador de emo- as potencialidades da arte e a necessidade de
uma gestão participativa que valorize a arte e
ções”.
a entenda como parte da sociedade, devendo
É necessário expor as crianças a vários ma- estar presente no dia a dia escolar.
teriais musicais, como por exemplo, cantigas de
rodas, músicas atuais etc., porém não se pode
As referências aqui pesquisadas, além de Jeignorar o que ela já conhece, pois ela precisa andot (1990), Freire (1997), Mendes (2010),
sentir vivenciar e apreciar a música.
foram as publicados por meio das bases de
dados SCIELO, CAPES e GOOGLE SCHOLAR
Segundo Faria (2001), define que a música
para a revisão bibliográfica, bem como pesquié um importante fator na aprendizagem, pois a
criança desde pequena ouve música cantada sas de outros autores que abordaram a temápela mãe ao dormir. A música desenvolve racio- tica.
cínio, criatividade e desperta emoções.
Quanto mais elas possuem oportunidade de
comparar as ações feitas e as sensações obtidas
através da música, mais seu conhecimento e sua
inteligência, vão se desenvolvendo. Para desenvolver todo o potencial do cérebro são necessários estímulos, que ajam diretamente nas centrais
de comunicação. Na infância esses estímulos
promovem o desenvolvimento das fibras nervosas, que são capazes não só de ativar o cérebro
como também de dotá-lo. As aulas de música na
infância fazem o cérebro crescer, a área utilizada
para análise de sons musicais é de 25% maior
nos músicos, logo quanto antes começar o treino
musical maior será a área do cérebro. Segundo
Rauscher e Shaw (2012, p.20) enfatizam que:

As palavras chave utilizadas para a busca do
material foram: educação e ludicidade, o papel
do professor na ludicidade, organização dos
espaços lúdicos e, aprendizagem lúdica na
educação infantil, no idioma de língua portuguesa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se pensarmos que a Escola não possui condições, nem nos oferece possibilidades para trabalhar com música, seja por falta de material sonoro, seja por falta de espaço físico, ou mesmo
devido à insegurança do professor, nada irá acontecer.
No entanto, se formos capazes de despertar a comunicação ativa através de instrumentos
artísticos com por exemplo a música, o teatro a dança, teremos uma escola mais feliz; uma escola onde alunos, pais e professores irão interagir de forma harmônica, pois estarão de verdade
sendo os sujeitos da edificação de sua própria história.
Para a realização de tamanha façanha é necessário a comunicação e o respeito inicie através
de uma gestão escolar democrática e participativa, a qual esteja realmente preocupada com o
aprendizado dos alunos. Propiciando uma educação de qualidade através das múltiplas facetas
da arte.
É preciso, pois, oportunizar às crianças na escola a apropriação da linguagem musical sem
reservas; a música não deve ser um privilégio de alguns, mas patrimônio de todo ser humano.
Pois como sabemos a música é algo pertinente na vida das pessoas é muito mais do que isso; é
orgânico bem natural, a música tem nas suas principais características aspectos que fazem com
que nossa vida seja melhor contribuindo para a preparação do nosso organismo para absorver
componentes que irão nos dar suporte para receber todo tipo de aprendizagem, gerando no
nosso sistema funcional elementos que irão nos ajudar a, compreender, e realizar atividades
complexas em nossas vidas.
Esta deve ser uma preocupação no espaço acadêmico, pois se trata de mais um elemento que
contribui de maneira imensurável no que se refere na preparação para as crianças no processo
de aprendizagem, além de ter propriedades terapêuticas que nos fornece alegria, prazer e descontração, com isso proporcionando um ambiente mais ideal para se aprender.
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REFLEXÕES ACERCA DA FORMAÇÃO DO
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO: CONHECIMENTO
ACADÊMICO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

RESUMO: A preocupação com as dificuldades apresentadas por crianças e adolescentes no processo de aprendizagem, perceptíveis pelos resultados apresentados no IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, reflete diretamente sobre a carreira docente e põe em
xeque não apenas o sistema educacional, mas a própria capacidade profissional. Os cursos de
formação superior nos dão indicativos de que muito embora tenha havido atualizações curriculares ao longo das últimas décadas, ainda assim as visões sistêmicas acerca dos processos
formativos ainda persistem pautados na quantificação de conhecimentos. Nesse sentido, a
formação e a qualificação docente são fatores essenciais na construção de uma educação
integradora e de processos pedagógicos adequados para o desenvolvimento e formação de
alunos condizentes com as necessidades da sociedade contemporânea e, acima de tudo, com
a realidade e necessidades do aluno. Muitas pesquisas relacionadas ao currículo e as ações
pedagógicas têm resultado em propostas e modelos indicativos a fim de nortear o docente a
entender as dificuldades de aprendizagem e ajudar o aluno a superá-las. Partindo do princípio
que, com mais ou menos dificuldade toda criança é capaz de aprender e superar seus limites,
cabe então à escola e ao professor criar oportunidades para que este desenvolvimento seja
concretizado.

Palavras-chave: Prática docente; Formação profissional; Formação acadêmica.
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INTRODUÇÃO

A

escola de hoje não pode preocupar-se apenas em alfabetizar, ensinar a ler e interpretar,
transmitir conteúdos ou formar para o mercado de trabalho. Os novos parâmetros em
educação delimitam a importância de que aluno entenda o que está aprendendo, para
que esta aprendendo e seja capaz de tomar decisões; que ele aprenda a pensar, analisar e
criticar, entender que tem a capacidade de tomar para si as rédeas de sua vida através de suas
ações em sociedade e transformar suas ações individuais em resultados coletivos positivos.
Tantas teorias lançadas por pensadores, filósofos, pedagogos, pesquisadores, apontam caminhos para que entendamos como a aprendizagem se dá, qual é seu papel frente a formação e
desenvolvimento do indivíduo (RAMOS & FARIA, 2011).
Muitas situações são levantadas a partir do relacionamento e da vida da criança em família, em
sociedade, que se refletem dentro da sala de aula, em seus relacionamentos e nos processos
de aprendizagem que lhes são apresentados e onde a criança acaba por dar indicativos de suas
experiências e da realidade a que está exposta. O estímulo, o reforço, o incentivo, o carinho, a
atenção, o acompanhamento, e tantas outras ações são tão importantes quanto as metodologias
e a didática utilizadas em sala pelas professoras, podendo fazer a diferença entre o sucesso do
aluno ou seu fracasso neste processo de aprendizagem.
Muitas mudanças sociais foram acontecendo ao longo da história e várias delas interferem diretamente na educação das crianças. A formulação de uma família hoje não se constitui apenas
na figura de um pai, uma mãe e seus filhos. Ao contrário, as famílias monoparentais são cada vez
mais comuns, especialmente em parcelas mais pobres da sociedade. Um dos problemas mais
graves vividos pela escola, nesta sociedade contemporânea, é a ausência ou negligência no
acompanhamento, por parte de um adulto ou de seus responsáveis, tanto no próprio crescimento da criança como nos processos educativos na fase escolar, o que reflete no comportamento
e na maturidade (ou falta de ambos), no cotidiano escolar, resultando em comportamentos inadequados, falta de limites, de valores sociais básicos e inerentes a qualquer cidadão, como a
solidariedade, o coleguismo, o respeito ao próximo e a seus direitos.
No entanto, uma das consequências mais graves e que reflete na vida futura e nos processos educacionais subsequentes deste aluno é o mal aproveitamento dos processos iniciais de
aprendizagem, que acarreta sequelas futuras, desmotivação e muitas vezes a evasão escolar. A
ausência do acompanhamento cotidiano do rendimento escolar da criança e dos adolescentes
são problemas que incidem diretamente nas condições de muitos alunos e nos problemas de
rendimento escolar ou ainda de distúrbios de comportamento.
As dificuldades em lidar com tais dificuldades, aliadas à necessidade de processos pedagógicos mais desafiadores e que estimulem o aluno no processo de construção do conhecimento
são atores que devem estar inseridos com destaque nos processos de formação dos profissionais em educação. Este é o ponto de destaque deste processo reflexivo, que busca aprofundar
as discussões acerca da formação docente, dos currículos formativos inerentes ao profissional
e dos processos didático-metodológico que irão compor sua bagagem profissional inicial. Assim
como os aspectos formativos quanto à educação inclusiva e como a formação superior está
abordando tais temas, uma vez que a inclusão é uma obrigatoriedade é uma realidade que necessita de grande experiência profissional, a fim de superar décadas de negligência da educação regular para com estes indivíduos.
Muito embora esta seja uma realidade na educação pública nacional, bem sabemos que não
é prioridade nos cursos de formação, ficando geralmente a cargo dos cursos de especialização
futuros, ocasionando, então, profissionais despreparados ou sem conhecimento específico das
condições reais a serem atendidas pela educação inclusiva. Sendo, assim, pretendemos abordar estes aspectos da formação docente e do currículo dos cursos superiores, na tentativa de
promovermos maior reflexão sobre este assunto tão delicado e urgente.
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A REALIDADE DAS SALAS DE AULA
Muitas crianças chegam à idade escolar sem
maturidade suficiente para aproveitar as experiências das atividades que a escola oferece,
especialmente devido a dependência da família, outras pela superproteção de seus pais,
que o impede de exercitar a criatividade e a
exploração, duas características marcantes na
infância.
Não é incomum percebermos que várias
crianças chegam à escola sem saber brincar
com outras crianças, pois têm sua liberdade
limitada à interação com seus irmãos ou pais,
apenas dentro de casa, sendo assim privadas de estímulos motores e sendo muito cedo
apresentadas à jogos eletrônicos, games e a
ficarem estáticas em frente da televisão, para
dar “sossego” aos pais, sendo severamente
castigadas quando fazem bagunça ou não ficam quietas como lhes foi pedido, o que as
marca de modo tão profundo e de maneira tão
negativa que não correspondem aos estímulos
e desafios da educação infantil, rejeitando as
informações e orientações que recebe.

ponsáveis em acompanhar a criança à escola
e lhe auxiliar até o retorno dos responsáveis
que, exaustos de um dia longo de trabalho,
procuram atender as necessidades básicas da
criança, mas querem descansar, como descreve Içami Tiba (1996) em seu livro “Disciplina,
limite na medida certa”: Pai trabalha e criança
brinca!
Depois de um dia todo distante de seus pais,
as crianças esperam que eles brinquem, contem histórias, lhes deem atenção, colo e carinho. Para os pais, cansados de um dia de
trabalho, tudo o que querem é sossego. Este
conflito, sem dúvida, gera grandes transtornos
familiares, e não é incomum dizer que acabam
em punição e castigos, como nos diz Içami
Tiba:

No passado, o limite era castrador e o castigo, corporal. Mesmo que o pai estivesse sem
fazer nada, os filhos não podiam se aproximar.
“Seu pai precisa descansar porque trabalhou”.
[...] Muitos pedidos dirigidos ao pai não eram
verdadeiramente necessidades, mas vontade
de conviver com ele. Porém, com essa barreira, o pai tornava-se uma figura distante, ameMuitas vezes, crianças que têm seu desen- açadora e punitiva. Cabia-lhe a tarefa de dar
volvimento limitado à brincadeiras dentro de castigo quando a criança desobedecesse à
casa, sem poder pular, correr, saltar, explorar, mãe” (TIBA, 1996, p.62).
bagunçar, apresentam limitações em atividaNo entanto, temos outro extremo apontado
des motoras que seriam simples para a idade,
se comparadas a outras que crescem com li- por Goldani (1994), pois a estrutura familiar em
berdade para explorar seu limites e aprender a muito se alterou no último século, trazendo novos arranjos familiares e maior complexidade
superá-los.
à vida doméstica, ocasionando padrões de reNo modelo social da atualidade, onde a gran- lacionamentos e modelos de autoridade quesde maioria das famílias são compostas por pais tionáveis.
e mães que trabalham em período integral e,
De acordo com Fontana (2007), enquanto
para isso necessitam deixar o cuidado de seus
filhos aos avós, cuja idade não lhes permite antigamente o modelo disciplinar era regido
participar das aventuras infantis, nem comparti- pela punição e castigo, mesmo que para isso
lhar de sua energia. Outros optam pela escola fosse necessário usar a força física, na socieem tempo integral, deixando assim a cargo da dade contemporânea, os conceitos psicanalíequipe pedagógica o acompanhamento das ticos e psicológicos, que ganharam força nas
aventuras da criança, ou ainda de cuidadores, décadas de 60 e 70, trouxeram uma permissique em geral são vizinhas que cuidam de gru- vidade sem limites, dando abertura a uma edupos de crianças em idade diversa, ficando res- cação sem limites, onde tudo é permitido: os
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filhos podem tudo, os pais nada podem! Esse
Quando o comum ao se definir “família” é
modelo familiar reflete diretamente na escola, pensarmos em duas pessoas juntas na formacom jovens desinteressados, cansados, sem ção familiar, as famílias monoparentais em gelimites, indisciplinados e egoístas.
ral são cuidadas apenas pela mãe ou apenas
pelo pai. Mais comumente, apenas pela mãe,
Não podemos deixar de citar as questões so- que precisa equilibrar todas as necessidades
ciais mais graves, decorrentes dos problemas familiares, tais como trabalho que garante o
causados pela dissolução familiar em decor- sustento da família, os serviços domésticos, os
rência de drogas, problemas legais (pais ou cuidados com os filhos e o acompanhamento
mães reclusos), abandono e violência domésti- de sua vida escolar. Como destaca Scott:
ca. Como apontam Rosas e Cionek (2006), essas crianças chegam às escolas muitas vezes
A família mudou e continua mudando. Como
em estado de choque devido a agressões e instituição histórica ela se reinventa, embora
maus tratos, em situação de abandono emo- permaneça como referência afetiva e de socional. Nesses casos, a escola é a única base cialização. Hoje, uniões e vínculos familiares
positiva para o processo de desenvolvimento levam em consideração, sobretudo, relações
dessa criança, pois como ressaltam os auto- afetivas (SCOTT, 2007, p.39).
res, para que se desenvolvam de uma forma
equilibrada, é preciso que o ambiente familiar
Assim, o acompanhamento do desenvolvipropicie condições saudáveis, o que inclui estí- mento infantil, para essa mãe solo, é um promulos positivos, equilíbrio, boa relação familiar, cesso extremamente difícil, por vezes não por
vínculo afetivo, diálogo, entre outros.
sua própria vontade, mas pela ausência de
tempo e de energia para acompanhar as expeSendo assim, a escola necessita suprir essa riências infantis.
necessidade, devendo estar entre suas metas
que aos alunos vivenciem a solidariedade, a
Sem dúvida, todas estas problemáticas aqui
cooperação, o respeito aos amigos e profes- destacadas interferem diretamente no desensores, regras sociais, posturas consideradas volvimento do aluno e em seu processo de
corretas culturalmente, e que a prática escolar aprendizagem. Por muito tempo achou-se que
deve suprir a ausência ou negligência familiar, bastava oferecer às crianças boa alimentação,
oferecendo assim condições para que os alu- condições básicas de saúde e segurança e alnos compreendam seu papel social e a neces- gum lazer para que as necessidades com o
sidade de respeitarem os valores e limites da crescimento saudável fossem cumpridas.
sociedade, como instrumentos reguladores de
sua própria conduta (REGO, 1996).
Vários estudos e discussões destacam que
não basta apenas estes conceitos para que
É necessários destacarmos, ainda, dentre um indivíduo se desenvolva em sua totalidade
as mudanças estruturais familiares, algo que e possa aprimorar suas capacidades individué extremamente comum (infelizmente!) e que ais. Isto proporcionou às crianças a garantia
dificulta ainda mais o acompanhamento atento de outros direitos, impulsionando a educação
do desenvolvimento e amparo infantil. Estamos em direção ao seu atendimento, entendendofalando da família monoparental que, segundo -se a crianças como sujeito de direitos de afeGraça (2014, p. 30), “está a referir aos lares to, brincadeiras, cuidados, atenções, de querer
que não têm duas pessoas (pai e mãe) a res- ou não-querer, além de direitos de expressar-se
ponsabilizar pela família, mas uma só cuidando emitindo seus interesses e opiniões.
dos filhos”.
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Vale destacar, ainda, que isso influencia diretamente na formação das crianças, que chegam à escola com experiências distintas, com
hábitos e valores bem diversos, o que influencia diretamente em suas vivências escolares,
assim como nos processos de aprendizagem
e adaptação escolar, cabendo à escola mediar
as diferenças e oportunizar ações que permitam às crianças aproveitarem a diversidade
como forma de aprimoramento pessoal. Como
destacam Bock, Furtado e Teixeira (2006), ao
citar que, para a escola, “ignorar tais diferenças é trabalhar para aprofundá-las. Segundo
Tacca & González (2008) o desafio da escola
sempre será o de transitar entre a igualdade e
a diferença, entre aquilo que precisa e deve ser
igual para todos e entre aquilo que só pode ser
visto sob o prisma da diversidade.

cadas, do outro, temos profissionais desamparados e sem perspectivas, pois não contam
com auxílio da família (muitas vezes causadora
das dificuldades da criança) e nem tampouco
contam com apoio especializado a este aluno,
pois o sistema educacional não oferece este
tipo de atendimento às crianças.

Os cursos superiores encontram limitações
já em sua estrutura, pois mesmo os profissionais em educação dos cursos de docência
universitária esbarram nas expectativas para
a formação do profissional em educação, pois
a formação é muito ampla e exige um currículo em constante atualização. Nesse sentido,
em 2018 o Ministério da Educação e Cultura
apresentou uma proposta de reformulação dos
cursos de pedagógica, de modo que o aluno
possa escolher áreas específicas de aprendiDeste modo, o professor deve ser um me- zagem durante a graduação, de acordo com
diador atento, capacitado para inferir nos pro- sua expectativa profissional.
cessos pedagógicos, sem influenciar ou determinar como as crianças deverão agir, mas
De acordo com a proposta, os dois primeiros
sim oferecendo oportunidades para que elas anos de graduação formarão a base profissioexplorem o universo escolar, dentro de suas nal, com aulas sobre:
características pessoais e formativas. A criança se relaciona com o meio à sua volta, se
• Políticas públicas;
apropriando de saberes e experiências, fatores
• Didática;
determinantes em seu processo de desenvolvi• Conhecimentos sobre contexto e aprendimento. Assim, cabe ao professor proporcionar
zagem.
vasta gama de oportunidades e vivências significativas, em ações pedagógicas voltadas ao
Para os anos subsequentes, o aluno-docente
aprimoramento das capacidades e habilidades escolherá áreas de aprofundamento específicognitivas e motoras de seus alunos.
cas à sua formação e sua expectativa profissional. No terceiro ano escolherá entre:

FORMAÇÃO DOCENTE: REALIDADE E
PRÁTICA

• Educação Infantil;
• Alfabetização;
• Anos iniciais do Ensino Fundamental (1o
ao 5o ano).

O processo de formação profissional deve
ampliar as possibilidades ao aluno-docente, de
modo que seja capaz de entender seu papel
O quarto ano de graduação será dedicado
no processo formativo da criança e sua res- à formação especializada, podendo escolher
ponsabilidade como mediador deste processo. entre
Como ressalta Romanowski (2007), os proble• Gestão escolar;
mas sociais e seus diversos conflitos chegam
• Educação profissional;
com força à escola, num conjunto extremo de
• Didática do ensino superior;
problemas de natureza familiar articulados aos
• Educação Especial.
conflitos sociais.
Porém, sem orientação nos cursos de formação superior e, sem sensibilidade por parte dos gestores da educação, o professor se
vê desorientado. Enquanto de um lado vemos
crianças, desamparadas, abusadas e mal edu-

Atualmente, os cursos de graduação e licenciatura em Pedagogia especificam a formação do profissional que atende a educação dos anos iniciais
da educação infantil (Creche e Educação Infantil I
e II) e Ensino Fundamental I e II (que atendem desde o primeiro ano até o nono ano) e Ensino Médio.
1437

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial
para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, e em cursos de Educação Profissional
na área de serviços e apoio escolar, bem como
em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (Resolução CNE/
CP Nº 1, 2006).

DOS CONHECIMENTOS ACADÊMICOS
ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Os conhecimentos acadêmicos são construídos ao longo dos processos de pesquisas
e estudos da sociedade, considerando-se os
tempos históricos e os processos de aprendizagem do homem ao longo deste processo.
Como destaca Souza (2013), as instituições
acadêmicas se estabeleceram como centro
de produção do saber, conhecimento humano, das novas tecnologias e das gêneses do
pensar e repensar conceitos. No entanto, os
conhecimentos são alterados socialmente,
pela prática do homem, pelas transformações
sociais do mundo ou pela interferência de uma
sobre a outra. Fato é que:

Muito embora as propostas formativas para
os cursos superiores de formação docente
apresentem novas diretrizes no sentido de ampliar as perspectivas profissionais, na prática
não rompem os laços formativos de um profissional estritamente técnico dissociando prática
profissional com formação crítica, como destaca Freire (1996), ao destacar que para a efetiva
realização da práxis ou de uma nova práxis, a
reflexão crítica sobre a prática se torna uma
O Conhecimento só é perceptível através da
exigência da relação teoria-prática, sem a qual,
a teoria pode tornar-se “blábláblá” e a prática existência de três elementos: o sujeito cognos“ativismo”.
cente (que conhece) o objeto (conhecido) e a
imagem. O sujeito é quem irá deter o conheciNesse sentido, não basta que os cursos de mento o objeto é aquilo que será conhecido, e
formação ampliem a formação profissional ou
as perspectivas formativas para a carreira do- a imagem é a interpretação do objeto pelo sucente, com a integração de currículos voltados jeito. Neste momento, o sujeito apropria-se, de
à especialização em várias áreas. Na verdade, certo modo do objeto. “O conhecimento aprea necessidade é que este profissional amplie senta-se como uma transferência das propriesua capacidade formativa por meio de proces- dades do objeto para o sujeito (RUIZ, 1996,
sos críticos e investigativos. Como destacado s.d.).
por Freire (1996), quando afirma que a teoria
não dita a prática, muito embora ela permita
A valorização dos processos acadêmicos
manter a prática ao nosso alcance de forma a
mediar e compreender de maneira crítica o tipo e da aquisição de uma formação acadêmica
de práxis necessária em um ambiente específi- vem sendo destacada nas últimas décadas,
co, em um momento particular.
sendo destacada como requisito diferencial
para a conquista do sucesso profissional, em
Isto posto, espera-se que através do desen- várias áreas de atuação, passando a ser exivolvimento de uma consciência crítica sobre a gência para determinadas funções e postos de
relação necessária entre teoria e prática, possa
conduzir propostas inovadoras rumo de uma trabalho, que cada vez mais exige ao indivíduo,
nova práxis ao exercício da docência. Como como qualificação essencial, o curso de fordestaca Pimenta (2005), não basta uma ou mação em educação superior. Como destaca
outra. A atividade teórica por si só não leva à Santos (2001), o curso de graduação passou
transformação da realidade, assim como pela a classificar ou desclassificar um candidato,
prática, apenas, não se consegue as respostas mesmo a vagas que não exigem grande capanecessárias. Ambas são indissociáveis como cidade formativa.
práxis.
Se a sociedade passou a valorizar o conhecimento acadêmico como ferramenta para a
progressão social do homem, Santos (2001)
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alerta para um contexto socioeconômico que,
de um lado destaca a importância da formação instrumental como forma de viabilizar a inserção do indivíduo no mercado de trabalho
ou mesmo permitir sua progressão funcional
nele e, de outro, da aquisição de conhecimento como transformação intelectual, permitindo
ao indivíduo ampliar suas possibilidades para
além da simples capacitação ao trabalho ou
cumprimento de determinada função, mas sim
como indivíduo capaz de alterar sua condição
através da capacidade de reconhecer as possibilidades e agir para aproveitá-las em seu crescimento.
No meio acadêmico, este indivíduo abandonaria sua condição de ouvinte para se transformar num pesquisador, capacitado nas maneiras
mais complexas do pensar e aptos a racionalizar, problematizar e apresentar soluções para
os problemas (SANTOS, 2001, p.15). Diante
dos dois paradigmas, o autor passa a questionar a necessidade desse tipo de atividade cognitiva para o homem, compreendendo a pesquisa como ação inerente à condição humana,
pois a análise de si mesmo, dos outros e o
meio em que vive é que lhe permite compreender desde suas próprias necessidades como a
sociedade em que está inserido, buscando respostas e explicações que lhe permita equilibrar
e reorganizar sua condição.

PROCESSOS METODOLÓGICOS
Estabelecer objetivos para a educação, perpassa as ações de efetivar os saberes aos
indivíduos, tanto os saberes cognitivos como
sociais, mas especialmente de oportunizar às
pessoas a capacidade de perceber, com os
processos pelos quais aprendemos, a possibilidade de transformar-se e de atribuir significados à sua vida cotidiana, de modo que este
indivíduo possa se expressar, de forma reflexividade e crítica, ao longo de seu desenvolvimento e de sua vida enquanto cidadão.
Sem dúvida a educação é uma das funções
essenciais à sociedade, que de fato é exercida
com maior ou menor consciência numa diversidade de espaços sociais, de acordo com a
criticidade e a capacidade de assumir-se enquanto indivíduo de direitos e deveres, transformando-a em espaços justos e de oportunidades.

Nesse sentido, esta pesquisa buscou uma
abordagem qualitativa, caracterizando a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características do tema proposto, explorando-o e oportunizando o aprofundamento
de discussões já realizadas, o que amplia a
abordagem qualitativa, com viés de revisão
bibliográfico, através de periódicos, artigos e
publicações oficiais acerca da educação, da
É nesse sentido que as práticas pedagógi- formação do profissional docente e suas infecas se mostram transformadoras, pois permi- rências.
tem ao docente compreender a necessidade
de tornar-se ele também (e não apenas transformar o aluno) em protagonista no processo
de conhecimento, transformando as ações e
práticas pedagógicas em perspectivas críticas
e não normativas, em práxis e não treinamento.
Apresentando, aos alunos, as práticas pedagógicas como um veículo de comunicação entre
o conhecimento, o sujeito e sua realidade, ampliando este processo num momento de construção de identidade, onde o aluno entende o
que está aprendendo, para quê está aprendendo e como isso será importante em sua vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação começa a trilhar caminhos mais concretos, apesar de ainda ser necessário vencer
muitas barreiras e estruturar mais solidamente as bases para uma educação de qualidade e que
atenda realmente as necessidades sociais do homem.
A realização de um trabalho pedagógico consciente para alcançar metas e objetivos educacionais voltados a uma educação de qualidade precisa passar por uma formação mais ampla dos
educadores que atuam na rede pública de educação.
Para que as mudanças propostas aconteçam é preciso que as ações planejadas ocorram
simultaneamente entre a Instituição Superior e a Educação Básica. Não basta que sejam aprovadas leis discriminando o que fazer e como fazer, é preciso que sejam criadas oportunidades
e que ocorram investimentos concretos, especialmente nas escolas e instituições educacionais.
É necessário que a escola entenda seu papel formador e sua responsabilidade para o desenvolvimento desse cidadão. Que sejam observadas as ações urgentes e que as adaptações (curriculares e sociais) tornem-se prioridade no Projeto Político Pedagógico, envolvendo não apenas
o grupo escola, mas também toda a sua comunidade em prol de uma educação realmente ‘para
todos’.
Porém, não adianta atender o topo da pirâmide, sem observar sua base, sem observar a educação superior e os cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, pois os cursos de formação docente precisam abandonar o caráter formativo e reconhecerem a necessidade de uma
formação consistente, crítica e reflexiva, ampliando sua prática para além dos aportes teóricos
e práticos inerentes ao trabalho docente na educação básica, mas sim voltados e amparados
no desenvolvimento de um profissional ciente de suas capacidades intelectuais, do domínio do
conhecimento teóricos relativos às concepções de aprendizagem e, sobretudo, de sua capacidade transformar o fazer cotidiano, a prática pedagógica de acordo com as questões sociais
inerentes à escola, ao aluno e a sociedade, transformando assim o cotidiano pedagógico. Este
sim seria a verdadeira transformação da escola e do profissional em educação pois permitiria
a aproximação entre teoria e prática, entre o conhecimento acadêmico e a prática pedagógica.
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DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM: O
DIÁLOGO ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA NO
AUXÍLIO DO TRATAMENTO

RESUMO: A escola atualmente se vê obrigada a trabalhar diversas frentes, a fim de que os seus
estudantes atinjam um desempenho considerado aceitável pelos sistemas de avaliação presentes em quase todas as redes de ensino do país (DE CASTRO, 2009, p. 6). Ainda que tais
sistemas já tenham 20 anos desde o início de sua implantação, existem controvérsias acerca
de sua efetividade (BAUER, 2009, p. 9) uma vez que levam em conta o processo de aprendizagem como um todo, mas apenas um agrupamento de habilidades que ao longo do ano devem
ter sido adquiridas pelo estudante em questão, sem considerar, por várias vezes, as condições
adversas do ambiente escolar, ou mesmo as questões que envolvem as dificuldades específicas deste aluno para absorver determinados conteúdos (TELES, 2004 p. 713). Segundo Silva
(2007), o professor, atuando como mediador e facilitador da aquisição deste conhecimento,
está a par das particularidades do processo de aprendizagem de seus estudantes, e incessantemente trabalha em adaptações em seu plano para atender a tais particularidades, e conforme Carvalho et al. ( 2007), os estudantes que apresentam distúrbios de aprendizagem que
tornam a sua caminhada um tanto mais longa.

Palavras-chave: Distúrbios de Aprendizagem; Mediação do Aprendizado; Professor Facilitador.
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INTRODUÇÃO

D

e acordo com Wajnsztejn (2005) a dislexia é um distúrbio neurológico que afeta diretamente as funções de leitura e escrita do indivíduo, o que gera dificuldades na realização
de tais ações por este. É um distúrbio de possível caráter congênito e hereditário e que
figura como “sendo talvez, o mais comum, entre a população, com taxas que variam de 5 a 17%”
(WAJNSZTEJN, p. 119, 2005).
Entretanto, o diagnóstico de um distúrbio de aprendizagem não é tão simples de se fazer, é
preciso livrar-se das possibilidades de que fatores psicopedagógicos e condição socioeconômica-familiar não estejam causando falhas no desenvolvimento escolar do aluno (GOTO, p.11,
2004) e, o professor tem um papel importante, já que, sabe-se que tais problemas aparecem em
crianças com idade pré-escolar e escolar, sendo a sala de aula um local proveniente de identificar os distúrbios ou dificuldades de aprendizagem (CIASCA, p. 63, 2008).
Conforme cita Carvalho (2017), a dislexia se apresenta em que não possuem nenhum tipo de
deficiência sensorial e que ainda tenham instrução escolar dentro dos padrões normais no que
tange à acesso e idade escolar. Apesar destes fatores, a dislexia não tem seus motivos clarificados por distúrbios de ordem emocional, ou mesmo por fatores que cerceiam as oportunidades
de aprendizado daquele aluno. Para ser considerada um portador de dislexia, o estudante “não
pode ter nenhum distúrbio sensorial, como por exemplo, perda de audição, e nem apresentar
problemas de ordem psíquico-emocional” (CARVALHO, 2017, p. 67).
Segundo a Associação Brasileira de Dislexia – ABD (2018) e o Centro Especializado de Distúrbios de Aprendizagem – CEDA (2018), 40% dos pacientes avaliados entre os anos de 2013 e
2018 foram diagnosticados como disléxicos, onde destes, 37% eram do sexo masculino. Pelos
mesmos órgãos, foi pesquisada a questão da hereditariedade e de antecedentes, e os dados
mostraram que em 81% dos casos diagnosticados como disléxicos, pais ou familiares próximos
apresentavam distúrbios de aprendizagem.
O diagnóstico da dislexia, segundo Titoni (2010) torna-se algo difícil de se realizar precocemente, uma vez que os problemas, que são relacionados à leitura e à escrita, começam a aparecer
somente na fase de alfabetização. Todavia, a colaboração dos pais é fundamental para o auxílio
deste diagnóstico, principalmente em casos mais severos, uma vez que “casos mais sérios ou
graves podem ser percebidos antes, como, por exemplo, o atraso na fala” (TITONI, 2010, p.13).
Portanto, as crianças devem ser observadas, conforme cita Carvalho (2017), possibilitando
assim a percepção das disfunções características à dislexia precocemente, auxiliando para que
quando o paciente esteja em fase de desenvolvimento das competências leitora e escritora, da
aprendizagem em si, já tenhamos um caminho preparado de maneira a facilitar tal processo.
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me reforçado por Frank (2003) e Hout (2001),
para que se chegue ao diagnóstico concreto
e demais problemas de aprendizagem sejam
A dislexia é o Transtorno Específico de Apren- descartados.
dizagem mais comum na realidade educacioConcordando com Frank (2003) e Hout
nal e essa dificuldade de aprendizado consiste
em apresentar um nível de leitura inferior ao (2001), Inhaez e Nico (2001) salienta a necorrespondente à idade, precisão, fluência e/ cessidade de uma equipe multidisciplinar não
ou entendimento (National Institute of Neurolo- apenas para a obtenção de diagnósticos, mas
gical Disorders and Stroke, 2016). Segundo De também para determinar ou excluir fatores coela Peña (2012), é uma síndrome neuropsico- xistentes que podem pontuar um diferencial no
lógica de origem neurobiológica, resultado da tratamento. O conjunto de autores diz que deve
interação genético-ambiental, que manifesta-se ser formada uma equipe de avaliação da criande forma variável, afetando fundamentalmente ça, constituída por psicólogo, fonoaudiólogo,
o meio ambiente leitor. No mundo, estima-se psicopedagogo e, em casos mais acentuados
uma prevalência entre 5% e 17%dependendo pode também haver a demanda por um neuroda língua, e no Brasil a incidência no ensino logista. Assim, se concebe a possibilidade do
primário secundário é de 5% a 10% (AMERI- diagnóstico “ser significativo para pais e eduCAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013; AR- cadores, assim como para a criança e todos
os profissionais envolvidos devem comunicarTIGAS-PALLARÉS, 2009).
-se para a confirmação do distúrbio” (IANHEZ
De acordo com Pestun (2002), a leitura é um E NICO, 2001, p.23).

O ALUNO DISLÉXICO E O TRABALHO
DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

processo que compreende a discriminação visual dos símbolos gráficos por meio
de um processo de transformação de
significado, amplamente conhecido
como decodificação. Pestun (2002)
clarifica ainda que tal ato demanda
atenção seletiva, e “em seguida, há a
necessidade de selecionar e identificar os
equivalentes auditivos (fonemas) através
de um processo de análise e transdução, síntese e comparação, a fim de obter significado” (PESTUN, 2002, p.332).
Portanto, ao longo deste processo, é
necessário que pais e educadores façam uma detalhada observação das dificuldades apresentadas pelas crianças. De
acordo com Frank (2003, p.5) “uma avaliação
da capacidade de leitura como velocidade, decodificação, memória, compreensão e capacidade intelectual (QI), feita na escola ou em outra instituição especializada, pode determinar
se a criança é disléxica”. Todavia, ainda será
recomendada a realização de exames complementares de verificação de visão e audição,
trazendo ao problema a necessidade da constituição de uma equipe multidisciplinar, confor1445
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Segundo Shaywitz (1990), a incidência de
dislexia ao longo dos tempos era atrelada ao
sexo da pessoa, sendo constatado um número
maior de casos em pessoas do sexo masculino. No Brasil, segundo a ABD (2018), os casos
atendidos entre 2013 e 2018 apresentam um
número bastante superior de casos em pacientes do sexo masculino, sendo estes 67% deles,
enquanto 33% são do sexo feminino, mesma
proporção que cita a pesquisa de Shaywitz
(1990), onde a informação é que o número de
casos em pacientes do sexo masculino é duas
vezes maior.

comentários, dificuldade no reconhecimento
dos signos do alfabeto ou ainda na pronúncia,
a troca entre letras (B e P, F e V), dificuldade de
realizar leituras em voz alta, entre outras.

Segundo Poppovic (1975), além das dificuldades apresentadas nos processos de leitura
e escrita, o portador de dislexia também apresenta, não obrigatoriamente, múltiplos fatores
que fazem com que a aquisição de novos conceitos seja dificultada. Exemplos disso são problemas de coordenação motora, desorientação
espacial e temporal, dificuldades no armazenamento de informações recentes, dificuldade em
memorizar sequências e fórmulas.

DISCALCULIA E O ENFRENTAMENTO

Corroborando com o que diz Poppovic, os
dados da ABD (2018) apontam que 79% dos
pacientes atendidos apresentam alteração em
exames complementares de processamento
auditivo. Além destes, ainda também incorrem
em 28% dos casos a presença do Transtorno
do Espectro Autista (TEA), 16% apresentam
Deficiência Intelectual (DI), 11% Transtorno do
Déficit de Atenção (TDA), 9% com Transtorno
De acordo com Teles (2004), os estudos do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA)
apontam que o déficit cognitivo que acarreta e ainda 8% com transtornos psiquiátricos.
na dislexia acompanha a pessoa ao longo de
seu crescimento e de sua vida, podendo haCom a dificuldade em aprender a leitura e
ver uma diminuição em seus efeitos e conse- a escrita evidenciada, também é possível perquências. Teles salienta também que diversos ceber que estas habilidades influenciarãono
estudos foram realizados, visando acompanhar aprendizado de outras linguagens essenciais
as modificações acontecidas no sistema neu- para a formação acadêmica humana. Ao passo
rológico de pessoas disléxicas, inclusive atra- que a criança não decodifica e nem memorivés de diagnóstico por imagens, como a Res- za informações ou fórmulas, o aprendizado de
sonância Magnética funcional (fMRI), e alguns matemática, por exemplo, também fica prejudidestes resultados demonstraram uma tendên- cado. Desta maneira “crianças que apresentam
cia à normalização das atividades cerebrais ao dislexia podem apresentar também um alto ínlongo dos anos (TELES, 2004, p.717).
dice de discalculia” (POPPOVICH, 1975 p.79).

De acordo com Snowling (2004), para que
a dislexia seja identificada, é necessário que o
professor reúna o máximo de informação possível e a partir disso, acompanhe o aluno para
saber se este apresenta dificuldades que figuram como as mais frequentes dentre os casos
de dislexia, tais como falta de interesse no conteúdo, não compreensão das explicações ou
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DOS DISTÚRBIOS PELO EDUCADOR
Faremos aqui uma revisão bibliográfica, onde
serão apresentados como aportes os trabalhos
de Petsun (2000); Henning (2012); Bravo (2006)
e Snowling (2004), os quais pretendem em sua
pesquisa desmistificar as questões que ligam os
distúrbios de aprendizagem à falta de inteligência
por parte dos estudantes, aprofundando-se nas
questões neurológicas que existem acerca destas.
A discalculia do foi definida como um distúrbio
que afeta a aquisição de habilidades matemáticas
em crianças com inteligência normal, cuja prevalência é estimada mundialmente entre 3% e 6% da
população (PRICE & ANSARI, p. 33, 2013). Apesar de sua alta incidência recebeu menos atenção
que a dislexia devido à parte da comunidade científica, em relação aos estudos do distúrbio leitura
de 1 a 14 (GERSTEN, CLARKE MAZZOCCO, p.
57, 2007).
De acordo com McCloskey, Caramazza e Basili
(1985) a representação numérica tem como base
dois componentes: o processamento numérico e
o cálculo. O processamento numérico tem como
base a simples compreensão numérica, o entendimento da natureza dos símbolos numéricos e de
suas quantidades quanto a produção numérica.
Isto é, a escrita, leitura e contagem de números
ou objetos. Desta forma, o processamento numérico dá início a apropriação de uma série de
vastas propriedades numéricas, as
quais subsidiam o cálculo. Em contrapartida, o cálculo se dá pelo processamento dos símbolos (+, -, × ou
÷) ou palavras (mais, menos, vezes, dividir) representativas das operações matemáticas, à recuperação junto à memória de longo prazo de fatos aritméticos
básicos, como a tabuada, e à execução
de procedimentos de cálculos aritméticos.

deficitárias, sendo estas de diferentes domínios,
culminando no diagnóstico de discalculia.
Kosch (1974) afirma que a discalculia pode sofrer subcategorização em seis aspectos distintos,
e que estas podem se apresentar de diferentes
maneiras e ainda em conjunto com outros tipos de
transtornos de aprendizagem, como o transtorno
do déficit de atenção e hiperatividade e a dislexia.
A categorização da discalculia proposta por Kosch
subdivide-se em:
• discalculia verbal: dificuldades em nomear quantidades matemáticas, os números,
os termos e os símbolos;
• discalculia practognóstica: dificuldades
para enumerar, comparar, manipular objetos reais ou em imagens;
• discalculia léxica: dificuldades na leitura
de símbolos matemáticos;
• discalculia gráfica: dificuldades na escrita
de símbolos matemáticos;
• discalculia ideognóstica: dificuldades em
fazer operações mentais e na compreensão de conceitos matemáticos; e
• discalculia operacional: dificuldade na execução de operações e cálculos numéricos.

Shalev (1998; 2004), relata que as
dificuldades na aquisição de habilidades aritméticas estão entre 5% a 15% das
crianças frequentadoras de escolas no Ensino
Fundamental, e que estas dificuldades aritméticas estão ligadas prioritariamente ao desenvolvimento e funcionamento de estruturas cognitivas
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Na visão de Fonseca (1995), existem dificuldades geralmente ligadas à discalculia que
precisam receber determinada atenção por
parte dos professores das séries iniciais. As
dificuldades que os aprendizes enfrentam são
acerca da associação de termos, símbolos auditivos e visuais quando associados aos números, contar, sistematização cardinal e ordinal,
visualização de grupos de objetos, realização
de operações e o significado dos sinais aritméticos, entre outros.

conceito numérico, tornando-se essencial a
atenção para eventuais equívocos dos estudantes ao longo da construção numérica e das
operações aritméticas a fim de que se identifique um estudante com discalculia.

Corroborando com esta ideia,Dockrell e
Mcshame (2000, p.115) nos dizem que “os erros que elas fazem com números são frequentemente sistemáticos e apresentam uma série
de princípios, apesar de incorretos. O primeiro passo da avaliação é descobrir exatamente
A neuropsicologia, por intermédio dos estu- quais princípios a criança está usando”.
dos de Christensen (1987), mostram que as
dificuldades relacionadas acima deixam claro
A RELAÇÃO ENTRE AUTOESTIMA E O
que as funções neuropsicológicas fundamenPROGRESSO DO ALUNO
tais para o processo de realização de cálculos
não são suficientemente desenvolvidas, fazenConforme estudos de Bravo (2006), a impordo uso de testes exploratórios, tais como os tância de analisar minuciosamente a evolução
utilizados por Luria em diagnósticos neuropsi- de cada um dos alunos, conhecendo assim
cológicos, sobre a compreensão da estrutura suas utilidades de aprendizado é fundamental
numérica e das operações matemáticas, rela- para que se possa desmistificar os conteúdos
cionando assim as condutas comportamentais e assim significar o conteúdo para o dia-a-dia
de alunos discalcúlicos com a localização ce- do aprendiz. Isso não significa ignorar as direbral dos transtornos psicológicos. Tais provas ficuldades de cada um, nem seu tempo de
diagnósticas buscam desvendar a compreen- aprendizagem.
são, a estrutura e o reconhecimento numérico,
suas diferenças, a capacidade de realizar cálDe acordo com Pinto (2008), as dificuldades
culos mentais simples, operações complexas, de uma criança que não consegue aprender
sinais, expressões, entre outros.
devem prioritariamente ter uma solução que
percorra o caminho da sala de aula, fazendo
Coll, Palacios e Marchesi (2004), ressaltam com que se melhore a maneira na qual é trabaque o professor deve procurar conhecer as al- lhada. O aprendizado da leitura, escrita e das
ternativas que melhor se encaixam na apren- operações matemáticas, com a possibilidade
dizagem de seus estudantes, e não se ater de estar intrinsecamente ligada a algum fator
apenas ao déficit que este apresenta, ao passo emocional, torna-se um grande empecilho nos
que, em paralelo, os transtornos sejam diag- procedimentos de aprendizagem.
nosticados o quanto antes, a fim de tornar mais
simples a intervenção na raiz do problema.
De acordo com Bernardi (2011), os processos de ensino por parte do professor, e
Vieira (2004, p.111), salienta que o signifi- de aprendizagem por parte do aluno, existem
cado etimológico de discalculia “é a alteração componentes que fazem com que as dimenda capacidade de cálculo e, em um sentido sões afetivas deste sejam direta e indiretamenmais amplo, as alterações observáveis no ma- te afetadas, bem como a sua autoimagem e
nejo dos números: cálculo mental, leitura dos a sua autoestima. Assim, o entendimento da
números e escrita dos números”, além de citar criança com discalculia passa por uma análise
que na discalculia em seu estado mais puro, aprofundada da dimensão afetivo-social, e não
a habilidade que sofre alteração é a perda do somente pelo aspecto cognitivo.
1448

Revista Educar FCE - 29 ª Edição - Abril/2020

Os aspectos da autoimagem e da autoestima
permeiam e se manifestam a partir das relações intrapessoais e interpessoais, sempre estabelecidas a partir do contato social do aluno,
ou seja, as pessoas com quem existe a interação social, tais como grupo familiar, escolar,
entre outros. Acerca disso, Faria (1989, p.20)
salienta que “o valor intraindividual é o produto
da atividade assimilativa do sujeito. O sucesso
ou o fracasso de ações sobre o ambiente é
responsável pelo sentimento de superioridade
ou de inferioridade, uma autovalorização que
norteará o futuro”.

elevar e então existe também uma motivação
positiva, o que faz com que o estudante se sinta realizado. Assim, o valor pessoal do aluno
disléxico tende a fazer com que seu desempenho também sofra reflexos positivos.

Segundo Lorente (2004, p.21), “a autoestima
não é outra coisa que a estimação de si mesmo, o modo como a pessoa se ama”. Mosquera (1987) acrescenta que a autoimagem é a
forma como a pessoa se percebe, sendo dinâmica e estando esta percepção sintonizada diretamente com os aspectos sócio afetivos
vivenciados pelo indivíduo ao longo da
sua vida.
Para Silva (2012),os aspectos
emocionais relacionados
a autoestima são funcionais, a princípio em parte
e instalado no subconsciente do estudante, agindo diretamente na atenção
e concentração do estudante, o que tem ligação
direta com os resultados
da aprendizagem. Conforme Souza (2004), a relação entre professor e aluno deve ser cada
vez mais abrangente. O papel do docente, nos
novos moldes da educação, merece outra visão. A preparação do aluno deve acontecer
de maneira mais humanizada, com o devido
preparo científico, mas também com o preparo
para o ingresso e a execução de seu papel na
sociedade e no mercado de trabalho.
Foi constatado por Harter (1985) que os problemas de autoestima e todos os seus reflexos
nos processos de ensino aprendizagem surtem
efeitos na motivação dos alunos. Desta forma,
quando o aluno sente que possui determinadas competências a sua autoestima tende a se
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Distúrbios de dislexia e discalculia implicam em uma série de limitações no aprendizado,
sobretudo na leitura e matemática. É associada a distúrbios cérebro específicos, bem como a
expressão de certos genes. Estudos sobre genética molecular na discalculia são mais escassos
que os da dislexia e, enquanto a atividade genética é modulada pelo contexto e ambiente ontogenético em que se desenvolve cada pessoa.
A dislexia envolve vários processos cognitivos, é multidimensional e deve ser concebido como
um continuum. A revisão literatura científica mostra, a participação de diferentes mecanismos
cerebrais disfuncionais do hemisfério direito do hemisfério esquerdo, estruturas subcorticais
e cerebelo na dislexia.Esse achado supõe o surgimento de diferentes teorias explicativas que
basear a origem e manutenção dos sintomas disléxicos função da área cerebral afetada; desta
maneira, a partir de explicações focadas no déficit cerebelar até as abordagens com base no
déficit magnocelular, por exemplo, processamento auditivo.
As variantes genéticas envolvidas na dislexia determinam malformações durante a migração
neural, gerada por disfunções nos circuitos cerebrais discutidos acima, e na dificuldade na capacidade de leitura. Hoje, ainda não encontrado o gene disléxico, observa-se que os genes podem
ser expressos em forma de perfis cognitivos semelhantes ou diferentes, formando distúrbios em
comorbidade diferentes.
A criança que sofre com distúrbios de aprendizagem, em seu percurso pelo caminho educacional, precisa de todo o suporte necessário por parte de seus pais, sempre trabalhando em
conjunto com os profissionais da educação que os atendem, tornando assim o processo de
aprendizagem mais fácil (HENNING, 2007). Ainda segundo Henning, em linhas gerais, os pais
são os que conseguem detectar mais facilmente as dificuldades apresentadas pelas crianças.
Então, a atenção à comunicação, linguagem, memorização, coordenação e à capacidade motora, a fim de que as dificuldades sejam conhecidas e tratadas o quanto antes.
O incentivo à escrita é uma ferramenta totalmente eficiente, pois no ato da escrita registra-se
sentimentos, tanto através da grafia como do desenho. Tais atividades não devem ter a obrigatoriedade de uma tarefa escolar, mas sim como uma atividade lúdica, para entreter, mas que deve
ser realizada regularmente, por aproximadamente quinze minutos (HENNING, 2007).
Ainda para Henning (2007), o professor, tal como os pais, deve estabelecer marcas a serem
atingidas pelos alunos, fazendo com que assim também se sintam responsáveis pela aprendizagem. Ao pautar tais objetivos, o professor ensina o aluno a ter senso de responsabilidade, ao
passo que mantém o professor informado. Podem ser estabelecidos objetivos pessoais também
a fim de promover a motivação, bem como objetivos acadêmicos que devem ser compatíveis
com as limitações do estudante, em conjunto com objetivos para serem realizadas em conjunto
com a família, tendo como base a responsabilidade (HENNING, 2007).
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O professor ainda deve realizar a orientação dos pais do aluno, a fim de que façam a busca
por um especialista para que este possa realizar um trabalho com as dificuldades do estudante
ao longo do processo de aprendizagem. Tal trabalho daria respaldo para que o professor trabalhe melhor com a criança na sala de aula, uma vez que seria dado subsídio clínico no conhecimento das dificuldades dela, bem como da melhor forma de trabalho a ser adotada, pois os
distúrbios de aprendizagem são diagnosticada em crianças que estão no início da vida escolar,
e realizando a intervenção adequada nesta época, mais fácil será o complemento do diagnóstico
e o tratamento dos distúrbios.
Ainda é salientado por Henning (2007) que o professor deve fazer reuniões periódicas com os
pais dos estudantes, para que assim, em ação conjunta, avaliem minuciosamente o progresso
da criança. Não havendo a possibilidade das reuniões se realizarem, pode ser utilizado o recurso da comunicação escrita, com um caderno onde são realizados os registros do professor. Tal
caderno chegará aos pais, que farão os comentários, e retornarão dia seguinte. Este canal de
comunicação serve como incentivo para a troca de informações.
É importante salientar que distúrbios de aprendizagem, tais como dislexia e discalculia não
tem cura. Mas em contrapartida, com devido acompanhamento e tratamento realizado por equipe qualificada, o portador de tais distúrbios serão capazes de desenvolver todo o seu potencial,
além de adaptar-se de maneira mais eficaz às suas dificuldades, assim, encontrando uma forma
de superá-las.
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REFLEXÕES SOBRE POSSÍVEIS
INFLUÊNCIAS DO “ESCOLA SEM PARTIDO”
NO IMAGINÁRIO ESCOLAR
RESUMO: Este artigo tem o objetivo geral de refletir e ponderar as influências das ideias do
“Escola sem partido” no imaginário escolar e na sociedade, em geral, a partir do diálogo com
autores que têm pensado o tema da educação à luz de olhares críticos sobre a Pedagogia,
voltados para pontos de vista emancipatórios que ela pode promover em contraponto às opiniões desse autointitulado movimento “Escola sem partido”. O aporte teórico foi estruturado
com obras recentes de profissionais da área da educação e temas transversais que podemos
relacionar a ela: Silvio Almeida, José Sérgio Carvalho Daniel Cara, Leonardo Sakamoto, dentre
outros (as), na interface com obras de Paulo Freire e Rubem Alves e notícias sobre fake news
que circularam nos últimos tempos sobre educação, espaços onde ela acontece e supostas
ações que seriam realizadas por docentes e demais profissionais ligados aos diversos ambientes educativos, em nossa sociedade brasileira. A metodologia consistiu de levantamento e
análise bibliográfica de notícias, textos e livros sobre a temática em questão. A pesquisa realizada culminou nesse artigo de opinião onde são expostas análises sobre possíveis influências
que o “Escola sem partido” causaram ou podem ter causado no imaginário escolar ou naquilo
que chamamos de “visão sobre a educação”, disseminada em nosso país. Buscamos potencializar o desenvolvimento de uma percepção mais contundente da educação como meio de
transformação, mas também como lugar suscetível a influência de inverdades e distorções
político-educacionais da realidade, dos fazeres pedagógicos e suas potências emancipatórias.
E, sobretudo, valorizamos a educação pautada nos conhecimentos científicos e no respeito
aos saberes populares com a devida criticidade e respeito.
Palavras-chave: Pedagogia; Educação; Escola sem Partido.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo geral refletir sobre as consequências da disseminação da
ideia do Escola Sem Partido no ambiente escolar e demais espaços sociais. No tocante ao corpo discente, docente, funcionários, responsáveis por dissentes, comunidade
do entorno e sociedade, em geral, que está de alguma forma envolvida com o tema da
Educação brasileira, seja ela pública ou mesmo privada, de nível de ensino básico ou superior.
Este trabalho está dividido em três tópicos: O primeiro traz uma breve definição do que é o
Escola Sem Partido e de como surgiu a ideia de disseminá-lo. No segundo tópico, apresentamos
algumas das críticas ao Escola Sem Partido de autores e autoras que pensam a educação no
Brasil. E no terceiro tópico, apontamos para possíveis justificativas que nos levam a entender os
porquês do Escola Sem Partido ter ganhado adeptos de várias camadas sociais e repercutido
bastante nos meios de comunicação diversos.
Objetivo específico é apresentar definições do que é o Escola Sem Partido, discuti-lo a partir de autores(as) que pensam a educação com a perspectiva freireana, de um ponto de vista
emancipatório. E ponderar criticamente as influências das ideias de educação distorcidas pelo
Escola Sem Partido no imaginário escolar, a partir desse movimento social de perfil conservador
e projeto ideológico controverso, no campo da educação.
Consideramos importante debater esse tema por se tratar de um assunto atualmente bastante
comentado nos diversos meios sociais, também em redes sociais, através da proliferação de
múltiplas mensagens e notícias sobre avanços e retrocessos que essa visão, supostamente voltada ao “apartidarismo”, têm suscitado em nossa sociedade.
Propomos, aqui, a leitura problematizadora das nuances do tema, levando às críticas seus
possíveis impactos e aprofundando reflexões sobre influências que venham a causar, de maneira
a mostrar contrastes de ideias e opiniões sobre o Escola Sem Partido, enquanto projeto e ideia;
segundo uma perspectiva que nos leva a pensar acerca dos riscos iminentes de sua implementação em nossos sistemas de ensino.
Conflitos tem emergido a partir de tensionamentos feitos pelo Escola sem partido, em relação
a temas como gênero, cultura, arte, diversidade e política. Ativistas e sujeitos sem um trajetória
acadêmica no campo da Educação que defendem a ideia desse autointitulado “Movimento Escola Sem Partido” têm se manifestado com falas e projetos de lei que trazem uma perspectiva
retrógrada para a educação, cerceando a autonomia de pensamento nos ambientes educativos
e com a intenção de limitar a liberdade de cátedra de docentes da Educação Básica, bem como
de outros níveis de educação no Brasil.
O Escola Sem Partido não é uma política pública, tampouco nasceu de iniciativas de sujeitos
que fazem e pensam a educação no Brasil. É, antes de tudo, um movimento baseado em um
conjunto de ideias que cegam os olhares acerca dos processos educativos, uma vez que tendem
a concebê-los como procedimentos a serem controlados e vigiados pela moral e pela religião,
através de projetos de leis criados e não em conhecimentos científicos, saberes acumulados
sobre a História da Educação no Brasil, bem como autores que a pensaram e a transformaram
positivamente, como Paulo Freire.
Nesse sentido, pontuamos veementemente a importância da discussão da educação com viés
emancipatório e construtivista, a partir de um diálogo entre autores e autoras especialistas da
área que pensam os processos educativos e suas trajetórias históricas, nesse momento sociopolítico, cultural e econômico instável no qual as políticas públicas de educação brasileiras vêm
sofrendo ameaças de retrocessos e mudanças que não estão pautadas na escuta social.
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CAPÍTULO 1 – O QUE É E COMO SURGIU cativos, sem estar movida pelas paixões e delírios que uma onda cibernética provocada por
A IDEIA DO ESCOLA SEM PARTIDO?
uma Fake News sobre educação possa gerar.

Devo revelar aos alunos a minha capacidade de analisar, de comparar, de avaliar, de decidir, de optar, de
romper. Minha capacidade de fazer justiça, de não falhar à verdade. Ético, por isso mesmo, tem que ser o
meu testemunho.
(FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia, 1996)

MANHAS (2016, p.16), no artigo “Escola
Sem Partido”: Doutrinação comunista, coelho
da páscoa e papai Noel” , presente na obra
mencionada, afirma que a Escola Sem Partido
é

Escola Sem Partido é um movimento político que nasceu na internet, alinhado aos ideais
considerados “de Direita” e “Ultradireita” que
surgiu, no Brasil (ficando conhecido por tal
nome), em 2004, no âmbito do mundo virtual (em um site próprio). Aumentou sua visibilidade nacional em 2014, conforme surgiram e
tramitaram projetos de Lei em nível municipal,
estadual e federal que se apoiaram na ideologia deste movimento: O combate à suposta
doutrinação ideológica nas escolas.

Basicamente, trata-se de uma falsa premissa, pois
não diz respeito a não partidarização, mas sim à retirada do pensamento crítico, da problematização e da
possibilidade de se democratizar a escola, esse espaço
de partilhas e aprendizados ainda tão fechado, que precisa de abertura e diálogo.

RIBEIRO (2016, p.5), nos aponta que, em
2015, o Escola Sem Partido se aproximou de
movimentos à Direita, o MBL(Movimento Brasil
Livre) e o Revoltados On Line, começando a
ampliar mais seu número de adeptos e ter algumas de suas lideranças manifestando suas
posições políticas também fora da internet, em
atos e manifestações de rua, como, por exemplo, as que levaram ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff.

Quando analisamos criticamente a afirmação
controversa do movimento Escola Sem Partido
de que temos de “combater a doutrinação ideológica nas escolas”, repetida e amplamente
divulgada em seus meios de comunicação virtual, assim como pela mídia hegemônica, também disseminada através das redes sociais,
com toda força e apoio de Fake News (“Notícias falsas”, como, por exemplo, a distribuição
de um “Kit Gay” que nunca existiu às crianças
das escolas do Brasil), podemos inferir que há
um problema-questão que se insinua no cerne
daquilo que afirmam: O que querem dizer ao
falar em “doutrinação ideológica”?

Neste sentido, para responder ao questionamento anterior, podemos resgatar as reflexões
Dessa forma, trouxeram à tona debates a pedagógicas de Paulo Freire, em Pedagogia
respeito da educação, das questões de gêne- da autonomia:
ro, raça e diversidade (além de outros) temas
importantes sob pontos de vistas reducionisCreio que nunca precisou o professor progressista
tas e moralizantes que foram na contramão estar tão advertido quanto hoje em face da esperteza
da Declaração Universal de Direitos Humanos, com que a ideologia dominante insinua a neutralidade
bem como de outros valores e princípios de da educação. Desse ponto de vista, que é reacionário,
igualdade, antirracismo, respeito à diversidade o espaço pedagógico, neutro por excelência, é aquele
e equidade que vinham sendo adotados em em que se treinam os alunos para práticas apolíticas,
políticas públicas de diversas áreas do Estado como se a maneira humana de estar no mundo fosse
brasileiro, em toda sua estrutura.
ou pudesse ser uma maneira neutra. Minha presença
O livro A ideologia do Movimento Escola Sem
Partido (2016) compilou artigos de diversos
autores e autoras que pensam a educação em
nosso país. Partimos de algumas das ponderações acerca do tema, trazidas por cada artigo com a acuidade de olhares pedagógicos
e a seriedade de análises que se baseiam em
fundamentos de uma educação emancipadora,
crítica, pensante e sensível aos processos edu-

de professor, que não pode passar despercebida dos
alunos na classe e na escola, é uma presença em si política. Enquanto presença não posso ser uma omissão,
mas um sujeito de opções. (FREIRE, Paulo. 1996)

Freire (1996), na citação acima, nos faz pensar sobre a ideia equivocada de que há postura sociopolítica neutra, ou seja, sempre estaremos filiados(as) a alguma forma de agir, pensar
e sentir que dialogam com nossos princípios
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éticos, estes estando, inevitavelmente, entrelaçados a alguma corrente filosófica ou política
de ideias. Resta-nos decidir qual corrente destas escolheremos para guiar nossas práticas
pessoais e profissionais.
No campo da Educação, entendida como
uma área de produção de conhecimento, espaço-tempo de situações diversas de formação de sujeitos e ensino-aprendizagem não é
diferente. As escolhas por caminhos pedagógicos que estimulem a criticidade de cada educando(a) a partir de conhecimentos baseados
em evidências e investigações das múltiplas
ciências existentes em nossa sociedade e já
consolidadas como tal ou a opção por trajetórias de ensino-aprendizagem com o objetivo
estrito de formar técnicos em determinadas
profissões sem lhes oferecer possibilidades
de criação, reflexão e ponderação de ideias e
pensamentos com fundamentação falha ou superficial no que se refere aos muitos temas que
fazem parte da sociabilidade. À primeira escolha, atribuímos pedagogias que contribuem
para a formação cidadã crítica, inovadora, sensível e empática, tão como vários autores(as)
da Pedagogia emancipatória preconizaram.
Podemos destacar Paulo Freire, Rubem Alves,
Madalena Freire e Ana Mae, assim como tantos
outros (as).
Quanto à segunda escolha mencionada no
parágrafo anterior, relacionamos o imaginário
popular de uma educação supostamente condicionadora, ou melhor, “doutrinadora” cunhado pelo modelo de Pseudo-educação do chamado “Escola Sem Partido”. Bem sabemos,
que a visão de educação que ele defende se
baseia em uma olhar mecanicista, marcado
pela defesa de equívocos e inverdades, além
de voltado somente para o mercado de trabalho. Um dos argumentos no qual se apoia para
negar o Direito de cada estudante acessar os
conhecimentos da Sociologia e da Filosofia no
ambiente escolar é o fato de que são fomentadoras de “valores inadequados”, ou mesmo,
que “impõe determinadas ideologias” através
da prática docente, ensinando e formando
crianças e jovens com a “Ideologia de gênero”
ou o “pensamento marxista”. A seguir, vamos
adentrar um pouco em algumas críticas de autores(as) ao “Escola Sem Partido.”

CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Utilizamos levantamento e análise de bibliografia sobre a temática para realizar a pesquisa que culminou no presente artigo de opinião.
Nossa abordagem foi documental e teve o objetivo de realizar uma leitura crítica do material
de pesquisa reunido.
Para realizar nossa discussão sobre o tema,
estabelecemos diálogos teóricos com autores
como: Paulo Freire (1999), Daniel Cara (2016)
e Silvio Almeida (2018), além de outros(as) e
notícias colhidas de sites da internet vinculados a jornais e veículos que têm reconhecida
credibilidade nacional ao comunicar informações de acordo com a realidade social, ainda
que contendo opiniões e leituras de jornalistas
e repórteres.
Nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos, notícias e livros que discutem e apresentam reflexões críticas sobre o Escola Sem
Partido. Elas trazem olhares diversos e convergentes que se opõem à lógica contraditória do
projeto e sua tônica política fascista manipuladora.

2.1 – ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA:
CRÍTICAS AO ESCOLA SEM PARTIDO
Se a educação não é a chave das transformações
sociais, não é também simplesmente reprodutora da
ideologia dominante.
(FREIRE, Paulo. 1996, p.98)

Muitas são as críticas ao Escola Sem Partido,
mas destacaremos algumas reunidas na obra
A ideologia do movimento escola sem partido:
20 autores desmontam o discurso.
Daniel Cara (2016, p.43-47), no texto O Programa “Escola Sem Partido” quer uma escola
sem educação, reflete sobre Projetos de Lei do
“Projeto Escola Sem Partido” que estiveram em
tramitação em alguns Estados e no Congresso
nacional, apresentados por políticos alinhados
com ideias retrógradas e equivocadas de educação. O autor nos traz críticas contundentes
quanto ao caráter contraditório, antidemocrático e também infundado de várias das propostas para a educação contidas no Projeto. Ele
afirma que:
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O Escola Sem Partido é inspirado em iniciativas internacionais e declara ter três objetivos: a “descontaminação e ‘desmonopolização’ política e ideológica das
escolas”; o “respeito à integridade intelectual e moral
dos estudantes”; e o “respeito ao direito dos pais de
dar aos seus filhos uma educação moral que esteja
de acordo com suas próprias convicções”. Qualquer
exercício de julgamento sobre a observância desses
três objetivos criará verdadeiros tribunais ideológicos e
morais nas escolas, transformando o espaço escolar
em um ambiente arbitrário, acusatório, completamente
contraproducente ao aprendizado. Nessa escola, nenhum professor terá segurança para ensinar, pois não
saberá como sua aula será julgada – e isso se estende
a qualquer área do conhecimento. Ministrar uma aula
de História Geral sobre as diferentes revoluções, a luta
das mulheres pelo direito ao voto ou as duas grandes
guerras passará a ser arriscado. Também não será simples, nas aulas de Biologia, apresentar aos estudantes
a teoria da evolução de Darwin, diante da emergência
do fundamentalismo cristão no Brasil e sua perspectiva
criacionista. (CARA, 2016, p.45)

CAPÍTULO 3 – POR QUE O ESCOLA SEM
PARTIDO AMPLIOU SEU NÚMERO DE
ADEPTOS(AS) ?
A ampliação do número de adeptos (as) do
Escola Sem Partido se deve a uma série de fatores. Destes, destacamos os eventos políticos
e sociais que vêm acontecendo na última década na sociedade brasileira, mas, especificamente, nos anos compreendidos entre 2013
e 2018. Período em que o Brasil passou por
diferentes momentos de tensão política na esfera institucional, mas também nas ruas, com
grandes manifestações populares e atuações
políticas de parlamentares controvérsias.

Conforme já mencionamos, o Projeto Escola
Sem Partido nasce em um contexto de avanço
conservador em nossa sociedade brasileira e
aumento de espaço para fascismos, além de
tolerância indevida para falas retrógradas de
CARA (2016, p.46), aprofunda sua leitura do parlamentares, em todos os níveis de governaProjeto Escola Sem Partido ao mencionar as bilidade.
bases ideológicas nas quais se apoiam seus
Trata-se de um projeto que “surfou na onda”
idealizadores e o quanto ela, na prática, não das manifestações de 2013, marcadas pela inassegura o Direito à educação como um meio satisfação popular que tomou as ruas de quapara se ampliar visões de mundo e para con- se todos os Estados brasileiros, reivindicando
tribuir para o desenvolvimento humano. Assim pautas gerais, como: Mais verba pública para
como, não assegura a liberdade de pensamen- Saúde, Educação, Trabalho etc. Neste contexto e produção de conhecimento nos diversos to, a maior parte da população se via na necessidade de exigir mais Direitos, mas não se
ambientes escolares.
debruçava nas questões mais profundas inerentes a eles, como a necessidade de se disIsto se dá devido ao caráter limitado de tal cutir qual educação queremos e por que , de
projeto às informações, muitas delas, sem base fato, há tão pouco investimento na educação
científica comprovada e sem reflexões aprofun- pública, quando as camadas populares necesdadas que deveriam ter como ponto de partida sitam imensamente deste política.
valores humanos e sociais já consensoados
Tal ausência de debate mais estruturado no
nos tempos atuais. Dentre os quais, podemos,
contexto das massas populares, abriu espaço
inclusive, destacar: A importância do respeito para surgirem novos discursos sobre a edue da valorização da diversidade humana, dos cação pública que inseriram, paulatinamente,
Direitos Humanos; A relevância da abordagem uma mudança de valores, guinando a perspecde certos temas para a formação humana mais tiva deste campo para a retomada de valores
profunda e crítica como é o caso dos debates tradicionais já revistos, superados e , em boa
sobre gênero, racismo, sexualidades e outros medida, avaliados como carregados de olhares de mundo preconceituosos, ignorantes e
que há algumas décadas vêm sendo incorpolimitados a alguns padrões de comportamento
rados às bases curriculares e se tornado cada humano que não contribuem para uma socievez mais indispensáveis às formações educa- dade mais justa, pacífica e igualitária.
cionais.
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Aqui, falamos de valores voltados para uma
formação humana, nos contextos educacionais,
reduzida ao tecnicismo, com foco na formação
de mão-de-obra e que não leva crianças, adolescentes e jovens a pensar sobre seus sonhos,
seus aspectos socioemocionais, as múltiplas
áreas de conhecimento e suas possibilidades
de carreira e até mesmo a refletir sobre a diversidade sexual, política, cultural e os problemas
decorrentes da dificuldade do ser humano lidar
com a diferença como algo positivo, uma vez
que não se educa com esta finalidade.
Tratando-se já do momento político de 2018,
contexto das eleições presidenciais, podemos
apontar o quanto as campanhas eleitorais com
perfil conservador se utilizaram, indiscriminadamente, de fake news que reforçavam valores
que já mencionamos como “conservadores”
em relação aos princípios que não dialogam
com a diversidade de opiniões, ideias, formas
de agir, pensar e sentir das pessoas em contextos sociais.
Vale ressaltar que a campanha do, na época, presidenciável, Jair Bolsonaro, utilizou-se
da divulgação de uma fake news de baixo
calão, na qual afirmava que caso seu concorrente, então candidato também à presidência
Fernando Haddad, ganhasse nas urnas, iria
implementar uma política de alimentação nas
escolas que serviria bebida para crianças em
mamadeiras com formato de pênis. Além de
Bolsonaro ir à TV Globo, em Jornal Nacional,
afirmar que existia um “Kit-Gay” que também
seria entregue nas escolas do país caso seu
opositor ganhasse as eleições. Estas duas notícias falsas foram bastante espalhadas entre
pessoas eleitoras de todo o Brasil e uma parte das que receberam tais notícias (ou mesmo
assistiram ao atual presidente falando como se
fosse verdade), acreditaram que seria possível
isso acontecer. Para relembrar falando como
se fosse verdade), acreditaram que seria possível isso acontecer. Para relembrar o fato, vale
a pena acessar o link a seguir: https://www.
brasildefato.com.br/2019/04/01/neste-1o-de-abril-relembre-nove-fake-news-que-marcaram-o-cenario-politico-do-brasil/. (Acessado em
13/08/2019).

É imprescindível saber também que LGBTQIA+ é uma sigla utilizada atualmente pelos
movimentos sociais que lutam pela diversidade
sexual e por ativistas independentes. Significa
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers, Intersexos, Assexuadxs e Outros
(+).
Racismo estrutural é um termo cunhado por
Silvio Almeida, em sua obra O que é racismo
estrutural? . No capítulo Raça e racismo, o autor define tal expressão como sendo Em resumo: o racismo é uma decorrência da própria
estrutura social, ou seja, do modo “normal”
com que se constituem as relações políticas,
econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo
institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais
são derivados de uma sociedade cujo racismo
é regra e não exceção. O racismo é parte de
um processo social que “ocorre pelas costas
dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição.” Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças
profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. (ALMEIDA, 2018, p.38-39)
Neste tocante, o conservadorismo mencionado se propõe a “conservar”, nas relações
sociais (que também podemos entender, aqui,
como relações educacionais), um modelo comportamental violento e valores que o corroboram quanto ao tratamento que deve ser dado
ao diferente, ao indivíduo LGBTQIA+, às pessoas negras etc. Portanto, continuar reproduzindo
o racismo estrutural e histórico que passou a
ser motivo de vergonha em todo o mundo estaria, então, colocado como algo adequado ou
tolerável. Sua problematização ou a de qualquer problema social decorrente das violências
que essa visão de mundo alimenta passariam
a se tornar “mi-mi-mi” (expressão, atualmente, muita utilizada, pessoalmente e nas redes
sociais, para desqualificar a queixa, a dor e o
sofrimento de pessoas que sofrem violências
raciais, de gênero e tantas que não podemos
tolerar, muito menos no ambiente escolar).
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Neste sentido, FRIGOTTO (2017, p.71-72),
em Considerações finais, aponta que
Há algo de particularmente intrigante, quando observamos com relativo distanciamento o discurso e as
formas de atuação do Escola sem Partido. Em um quadro nacional de realização da escola, ainda tão combalido devido à história de descasos com a educação
do povo, um quadro no qual imensas assimetrias ainda
constituem a oferta escolar pelos mais variados aspectos, das condições materiais e funcionais das escolas
às condições de contratação e remuneração do trabalho docente, um quadro no qual diversos estados e municípios descumprem e até entram na justiça contra a
primeira lei federal que busca instituir um piso salarial
nacional docente e uma ampliação da carga horária
destinada ao trabalho de formação e planejamento coletivos do professor, não soa estranha a acalorada discussão sobre a suposta partidarização da formação escolar? Não há uma evidente desmedida na forma como
este tema é colocado, como se fosse uma trincheira
fundamental da questão educacional no Brasil e como
se ele existisse, de fato, na escala e cores com que se
tenta afirmar?

Sendo assim, a lógica (ou filosofia) do Escola
Sem Partido, quando afirma que se propõe a
reprimir ou evitar a suposta “ideologização” de
estudantes, ou melhor, “a partidarização da formação escolar”, como nos indaga a autora acima, se coloca acima do bem e do mal, como
uma iniciativa capaz de não estar relacionada
a um determinado campo político e visão de
mundo intimamente ligados a um elite social
com valores retrógrados no que diz respeito
aos conteúdos da educação e às políticas públicas desta, bem como aos partidos políticos
que representam seus interesses.
Nas redes sociais e meios acadêmicos, a
discussão sobre o Escola Sem Partido ganhou
mais espaço nos últimos anos e intelectuais
do campo da educação passaram a adjetivar
o projeto como uma ameaça à liberdade de
cátedra e de pensamento no ambiente escolar.
Contra a perspectiva do Escola Sem Partido,
foram elaborados materiais diversos de apoio
aos professores e professoras para se proteger
contra as possíveis repressões provenientes da
mentalidade vigilante e opressora, estimulada
em parte das comunidades escolares, pelas
ideias do ESP. Daí surgiu o Manual contra o assédio – Escola Sem Mordaça e vários coletivos
de ativistas em defesa da educação emancipatória.

3.1 – ESCOLA EMANCIPADORA VERSUS
ESCOLA SEM PARTIDO
Qual é o perfil da escola emancipadora de
que falamos? Além de tudo, é aquela que não
amordaça aqueles e aquelas que pensam diferente de uma maioria, quem apresenta opiniões críticas sobre a realidade social ou mesmo
estimula estudantes a observarem o mundo ao
seu redor com olhares desnaturalizantes e que
não aceitem tudo que é colocado como “normal, certo” ou que “deve ser aceito a qualquer
custo, sem objeções”.
A escola, na qual temos como horizonte a
emancipação humana em sua amplitude de
entendimento, se baseia em princípios de pedagogos como Paulo Freire e Rubem Alves
que consideravam imprescindíveis para processos educativos a afetividade, a autonomia
de pensamento e a capacidade de criticar
de cada estudante em diversas situações de
aprendizagem; valorizando as Ciências e suas
descobertas para compreender melhor o mundo, as relações humanas, o desenvolvimento
do respeito pelos saberes populares e as experiências de vida de cada indivíduo.
Por isso, torna-se inevitável contrastar projetos de educação, apresentar possibilidades
que sejam diferentes do Escola Sem Partido.
Mas não como uma oposição banal, reduzida
a uma disputa marcada por superficialidades
e fake news. Aqui, vale a pena opormos duas
visões sobre educação, dois projetos que se
contrariam, fundamentalmente, porque veem a
educação de forma distinta.
A escola emancipadora, pensada por autores
como Paulo Freire é a opositora frontal do Escola Sem Partido. Nela, são se valoriza o conteudismo e o modelo bancário de educação,
onde a trajetória individual de cada estudante
e seu ritmo de aprendizagem não são considerados. Modelo que tem o objetivo de formar
mão-de-obra barata para o mercado capitalista e “empurrar pelo ouvido do(a) estudante”,
submetido à passividade educativa estrutural,
uma série de informações que só dão sentido
à uma formação mecânica, acrítica e desprovida de sentidos, subjetividade e criticidade.
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Os dois lados que confrontamos, tratam-se
de projetos de educação que vão em direções
diferentes, frontalmente opostas quando falamos em respeito aos processos formativos,
baseados em conhecimentos históricos, sociais e consolidados cientificamente como os
mais coerentes, mais adequados a uma realidade social que se reinventa a cada momento,
que não tem mais espaço para preconceitos,
tabus, temas caros e importantes para a vida
em sociedade sendo tratados como se fossem
proibidos ou mesmo currículos escolares pautados por crenças religiosas e que negam a
importância de uma educação laica, inclusiva,
diversa. Porque, fundamentalmente, “o ato educativo é um compromisso com a durabilidade
do mundo” e não sua destruição em meio a
relações sociais que não contribuem para uma
sociedade com menos ignorância, intolerância,
violência, preconceito e discriminação.

educativo. Bem como repudia esta visão que é
orientadora das práticas pedagógicas inclusivas, amplas e que oferecem conhecimentos e
trocas de saberes diversos.
As pedagogias que se propõem plurais, diversas e com abordagens que trabalhem sexualidades, identidades, culturas periféricas e
a questão de gênero sem profanações ou proibições contribuem para uma educação emancipadora. O debate é necessário sobre temas
complicados e polêmicos e deve ser feito com
mediação adequada e também no ambiente
escolar. “Tocar nos assuntos”, adaptando-os
a cada faixa etária é extremamente importante
para que as trajetórias escolares de cada sujeito sejam mais reflexivas, críticas e educativas
em relação a temas que fazem parte da experiência humana, da vida cotidiana, do desenvolvimento físico e emocional de cada indivíduo.

Neste ínterim, Leonardo Sakamoto, docente da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC/SP), em artigo (FONTE: https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.
br/2016/06/24/escola-sem-partido-doutrinacao-comunista-coelho-da-pascoa-e-papai-noel/
Consultado em 26.11.18.) publicado em seu
blog, em 24/06/2016, nos alerta sobre os impactos destrutivos do Escola Sem Partido. Na
ocasião, o autor ressalta que
As propostas do movimento são perigosas para o
pensamento livre. Além dos projetos de lei contra a
militância partidária, o ESP disponibiliza uma notificação extrajudicial que ameaça processar professores
que abordarem sexualidade e diversidade de gênero.
Além de configurar constrangimento ao exercício profissional, é uma baita contradição para quem diz defender a “pluralidade” e o caminho oposto dos países de
alto desempenho em educação: Estados Unidos (em
que alguns estados oferecem educação sexual desde
o século 19), Nova Zelândia, Suécia e Finlândia, França. Ontário, no Canadá, tem currículo que discute relacionamento homoafetivo e identidade de gênero. Aqui,
querem interditar o debate.

Por isso, ponderamos que o Escola Sem Partido é originalmente contraditório e atrasado em
suas propostas para a educação. Sobretudo,
além de ser controverso, ele não defende o pluralismo na educação, ou seja, a perspectiva de
mundo que considera a diversidade de ideias,
culturas, gentes, como necessária ao ambiente
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscamos brevemente discutir alguns aspectos educativos, sociais, culturais e políticos do
Projeto Escola Sem Partido. No decorrer deste texto, tratamos de criticar tal projeto nos valendo
de olhares contundentes sobre retrocessos causados pelo seu alcance e impacto em uma reflexão ainda no campo das observações sobre acontecimentos e mudanças de rumos para a visão
sobre a educação partilhada no contexto brasileiro.
Levamos em consideração que não há consenso acerca das perspectivas que devemos seguir
para a educação publica do nosso país, mas, que, de certo, sabemos das incoerências e porções inadmissíveis de conteúdos sem embasamento contidas em tal iniciativa, supostamente,
desprovida de ideais partidários e/ou políticos.
Quando se escolhe ou não abordar determinados temas nos ambientes escolares, a partir de
currículos pré-estabelecidos por políticas públicas de educação (como, por exemplo, a abordagem da questão de gênero nas escolas), aí já há uma postura decisiva que, em si, pressupõe
uma filiação política com esta ou aquela visão de mundo. Não é possível ser neutro(a) no âmbito
da educação, seja ela pública ou privada.
Nossas reflexões sobre as influências do Escola Sem Partido no imaginário escolar (e para
além dele) partiram de um olhar crítico para com os processos educativos, a História da educação, as expressões artísticas, a liberdade de pensamento e criações intelectuais/artísticas
imbricadas nos ambientes educativos físicos, subjetivos e, agora, também virtuais, no contexto
da pandemia.
Sobretudo, o Escola Sem Partido, enquanto conjunto de princípios retrógrados que cerceiam
a liberdade de opinião, expressão e pensamento, tanto no campo das artes como na área da
Educação, não leva em consideração todos estes meandros que envolvem o fazer educativo em
suas trajetórias de ensino-aprendizagem processuais, diversas e marcadas pela liberdade da
busca pelos conhecimentos e compartilhamento de saberes populares, em consonância.
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